
Sosiaali- ja terveysala

Hoitajien mielipiteitä tahdosta
riippumattoman hoidon

eettisyydestä

Hämäläinen Lasse
Reiman Markus

Opinnäytetyö
Marraskuu 2007



JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI
AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä

_________

Tekijä(t)

HÄMÄLÄINEN, Lasse
Julkaisun laji

Opinnäytetyö

REIMAN, Markus Sivumäärä Julkaisun kieli

Suomi

Luottamuksellisuus

                Salainen _____________saakka
Työn nimi

Hoitajien mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon eettisyydestä

Koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma

Työn ohjaaja(t)

Oittinen Pirkko, Jakobson Maarit

Toimeksiantaja(t)

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatristen osastojen hoitajien

mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon eettisyydestä. Lisäksi tutkimuksen oli tarkoitus olla merkityksellinen

hoitotyötä opiskeleville ja hoitotyötä tekeville, antaen valmiuksia kohdata ja havaita eettisesti vaikeita sekä

ongelmallisia tilanteita, kehittämällä omaa ammattietiikkaa.

Tutkimusta varten rakennettiin keväällä 2007 kyselylomake, jolla kerättiin aineisto kaikilta halukkailta hoitajilta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suljetuilta psykiatrisilta osastoilta Juurikkaniemen sairaalasta, Sisä-Suomen

sairaalasta, sekä Kangasvuoren sairaalasta. Lomakkeet olivat täytettävinä osastoilla kesällä 2007. Vastauksia

palautui 92. Aineisto analysoitiin saman vuoden syksynä pääsääntöisesti kvantitatiivisin menetelmin, käyttäen

apuna SPSS-, ja Exel-ohjelmia.

Hoitajat kokivat, että eettinen osaaminen on oleellinen osa-alue hoitajan työssä, ja voidaan olettaa, että suljettujen

osastojen hoitohenkilökuntaa ohjaa pitkälti samat arvot mikä luo hyvän perustan osastojen toiminnalle.

Pakkotoimissa eettisesti oikein toimiminen koettiin pääsääntöisesti melko ongelmalliseksi ja vaikeaksi asiaksi.

Mikään yksittäinen pakkotoimi ei noussut merkittävästi hoitajien arvostelun kohteeksi, vaikka jokaisen

pakkotoimen toteutuksessa oli parannettavaa. Suhteessa merkittävä osa vastanneista myös koki, että osastolla on

tapahtunut perusteetonta potilaan oikeuksien loukkaamista. Pakkotoimien määrä koettiin yleisesti ottaen hyväksi.

Suuri osa vastaajista halusi enemmän keskustelua ja koulutusta hoitotyön etiikasta.

Avainsanat (asiasanat)
Tahdosta riippumaton hoito, etiikka, pakkotoimet
Muut tiedot
Liitteet: Sairaanhoitajan eettiset ohjeet s. 55-56, Otteita mielenterveyslaista s. 57-62, Tutkimuksen saatekirje s. 63-
64, Tiedonkeruulomake s. 65-69, Tutkimuskyselyn vastaukset kysymyksittäin s. 70-77



JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY DESCRIPTION
OF APPLIED SCIENCES

Date
_________

Author(s)

HÄMÄLÄINEN Lasse
Type of Publication

Bachelor´s Thesis

REIMAN Markus Pages Language

Finnish

Confidential

               Until_____________
Title

Nurses’ opinions about ethics of unvoluntary treatment

Degree Programme

Degree programme in nursing

Tutor(s)

Oittinen Pirkko, Jakobson Maarit

Assigned by

Abstract

The purpose of the study was to define the opinions of the nurses who work at the closed psychiatric wards of

Central Finland health care district about ethics of unvoluntary treatment. Also the meaning of the study was to

be significant to students of nursing, as well as to people who work at the field of psychiatric nursing. The aim

was to give readiness to face and notice difficult ethical issues by developing professional skills.

At spring 2007 the questionary form was constructed which was used to collect the material from all voluntary

nurses of closed wards from Hospitals of Kangasvuori, Sisä-Suomi and Juurikkaniemi. The forms were sent to

wards at summer 2007 and 92 filled questionary forms were returned. The analysis was made at autumn mainly

using quantitative methods with help of Exel- and SPSS-programs.

The nurses thought that ethical skills are major sector of the nurses work and it can be assumed that nurses who

work at these wards have similar values. This gives a great foundation for wards. Working as ethicly right in

coersive measures were found out to be very problematic and hard issue to solve. Still not a single coersive

measure was criticised significantly by nurses although with every coersive measures there was things to

improve. Remarkable amount of nurses felt that the rights of the patients have bee violated without valid reason.

Amount of the coersive measures were felt to be good. Majority of the nurses wanted more discussion and

education of the ethical issues of psychiatric treatment.

Keywords

Miscellaneous
Supplements: Ethical instructions fo nurses p. 55-56, Quotes of  the law of mental healthcare p. 57-62, Saatekirje
of research p. 63-64, Tiedonkeruulomake p. 65-69, Tutkimuskyselyn vastaukset kysymyksittäin s. 70-77



SISÄLLYS

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 3

2 TAHDOSTA RIIPPUMATON HOITO................................................................... 5

2.1 Määritelmät ...................................................................................................... 5

2.2 Lainsäädäntö .................................................................................................... 6

3 EETTISYYS MIELENTERVEYSHOITOTYÖSSÄ ............................................... 9

3.1 Paternalismi hoitotyössä ................................................................................. 10

3.2 Mielenterveystyön eettiset ongelmat yhteiskunnan näkökulmasta ................... 12

3.3 Tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen eettiset ongelmat ................ 14

3.4 Eettiset ongelmat tahdosta riippumattomassa hoidossa.................................... 16

3.4.1 Pakkotoimet................................................................................................. 16

3.4.2 Potilaan mielipiteen huomiointi tahdosta riippumattomassa hoidossa........... 18

3.4.3 Pakkotoimien käyttö psykiatrisissa sairaaloissa............................................ 21

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT ........................... 22

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ................................................................ 23

5.1 Kvantitatiivinen tutkimus ............................................................................... 23

5.2 Mittarin laadinta ............................................................................................. 25

6 TUTKIMUSTULOKSET...................................................................................... 27

6.1 Kohderyhmä ja vastausaktiivisuus……………………………………………..27

6.2 Tulokset tutkimusongelmittain........................................................................ 29

6.2.1 Eettiset ongelmatilanteet osastoilla .............................................................. 30

6.2.2 Etiikan merkityksen tiedostaminen hoitohenkilökunnan keskuudessa .......... 35

6.2.3 Potilaan oikeuksien kunnioittaminen............................................................ 36

6.2.4 Tahdosta riippumattoman hoidon tarpeellisuus ............................................ 38

6.2.5 Eettisyys pakkotoimien toteuttamisessa ....................................................... 40

6.2.6 Eettisyyden kehittäminen hoitotyössä .......................................................... 44

7 POHDINTA.......................................................................................................... 45

7.1 Tulosten luotettavuus...................................................................................... 45

7.2 Tulosten tarkastelua........................................................................................ 48

7.3 Jatkotutkimukset............................................................................................. 52

LÄHTEET ........................................................................................................... 54



2

LIITTEET

Liite 1 ...................................................................................................................... 57

Liite 2 ...................................................................................................................... 59

Liite 3 ...................................................................................................................... 65

Liite 4………………………………………………………………………………....67

Liite 5…………………………………………………………………………………72

KUVIOT

KUVIO 1. Potilaan oikeuksien loukkaaminen……………………………………….31

KUVIO 2. Erimielisyydet työyhteisössä. …………………………………………….32

KUVIO 3. Erimielisyydet työyhteisössä osastoittain................................................. 33

KUVIO 4. Pakkotoimien käytön eettisyys. ............................................................... 34

KUVIO 5. Pakkotoimien käytön eettisyys osastoittain.............................................. 34

KUVIO 6. Eettisen osaamisen tärkeys. ..................................................................... 35

KUVIO 7. Eettisyyden tiedostaminen osastoilla..……………………………………36

KUVIO 8. Eettinen osaaminen omassa työssä. ......................................................... 36

KUVIO 9. Etiikan merkitys osaston toiminnassa. ..................................................... 37

KUVIO 10. Tahdosta riippumattoman hoidon tarpeellisuus...................................... 39

KUVIO 11. Tahdosta riippumattoman hoidon hyöty………………………………...39

KUVIO 12. Pakkotoimien tarpeellinen määrä........................................................... 40

KUVIO 13. Pakkotoimien toteutuminen lain edellyttämällä tavalla oikein

perustein………………………………………………………………………..……..43

KUVIO 14. Potilaan oikeuksien loukkaaminen. ....................................................... 44

TAULUKOT

TAULUKKO 1. Pakkotoimien käyttö psykiatrisissa sairaaloissa……………………21

TAULUKKO 2. Mittarin kysymysasettelu. .............................................................. 26

TAULUKKO 3. Vastaukset sairaaloittain................................................................. 28

TAULUKKO 4. Vastaukset osastoittain................................................................... 28

TAULUKKO 5. Vastauksien jakauma ammattinimikkeittäin………………………..29



3

1 JOHDANTO

Etiikka ja eettisesti oikein toimiminen ovat nousseet keskeisiksi käsitteiksi ja

arvoiksi yhteiskunnassamme. Niiden merkitys on kasvanut ja yksilön kannal-

ta edullista laadullista toiminta- ja ajattelutapaa on kehitetty ja edesajettu niin

yleisessä elämässä kuin työyhteisöissäkin. Kristinusko on ollut keskeinen vai-

kuttaja kulttuurimme muodostamaan eettiseen ajattelutapaan. Se on tuonut

meille ajatuksen ihmisestä ainutlaatuisena yksilönä, jonka arvo ei ole riippu-

vainen hänen tekemistään suorituksista tai asemasta. Tämä ihmisen kohtaa-

minen yksilönä on myös terveydenhuollon eettisen ajattelun yksi perustavista

seikoista. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 12-13.) Hoitotyössä eettisyyden

tarkastelu on korostetussa merkityksessä, sillä siinä tehdyt virheet ja piittaa-

mattomuudet kohdistuvat suoraan toiseen ihmiseen ja saattavat aiheuttaa va-

hinkoa.

Psykiatrinen hoitotyö on eettisesti ongelmallista ja usein jopa terveydenhuol-

lon eettisten arvojen törmäysalue. Siinä joudutaan tekemisiin ristiriitaisten

arvojen kanssa sekä yksilön vapautta ja itsemääräämisoikeutta rajoittavien

toimien kanssa. Yksilöllisyyden korostamisella yhteiskunnassamme on ollut

paljon myönteisiä vaikutuksia terveydenhuoltoon ja sen etiikka ja nykyiset

ohjeistukset perustuvat pitkälti tähän yksilön ihmisarvon kunnioitukseen.

(Mts. 13.) Näitä ohjeita on kuitenkin vaikea tulkita ja noudattaa mielenterve-

yshoitotyössä, ja vaatii paljon ajattelua sekä tulkintaa, jolloin ongelmien ja eet-

tisyyden vääristymien mahdollisuus nousee. Ongelmia tuo myös hoitajien ja

psykiatrien kaksoisrooli, jossa he samalla toimivat lain täyttöön panijoina, ra-

joittajina sekä auktoriteettina ja toisaalta terapeutteina, kuuntelijoina ja autta-

jina. Tällöin ei ole mahdollista noudattaa täysin hoitajille asetettuja

sairaanhoitajien eettisiä ohjeita, kunnioittaa potilaan päätösvaltaa ja rakentaa

luottamuksellista hoitosuhdetta. (Laitinen 2002, 552.)
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Tässä tutkimuksessa käsitellään mielenterveyshoitotyön eettisiä arvoja ja hoi-

tajien mielipiteitä eettisyydestä mielenterveyslain asetuksiin nojautuen. Kes-

keisiksi kohdiksi nousevat juuri lain kohdat tahdosta riippumattomaan

hoitoon määräämisestä sekä pakkotoimista, tarkastellen niiden käytännön

eettisyyttä ja ongelmia. Näihin aihealueisiin ja ongelmiin sisältyen käsitte-

lemme myös potilaan itsemääräämisoikeutta potilaslain pohjalta: hoitajien

asemaa yhteistyösuhteessa potilaan kanssa, sekä potilaan päätösvaltaa ja hä-

nen mielipiteiden huomiointia päätöksiä tehtäessä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

psykiatristen osastojen hoitajien mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon

eettisyydestä. Lisäksi tutkimuksen on tarkoitus olla merkityksellinen hoito-

työtä opiskeleville ja hoitotyötä tekeville, antaen valmiuksia kohdata ja havai-

ta eettisesti vaikeita sekä ongelmallisia tilanteita, kehittämällä omaa

ammattietiikkaa.

Tutkimuksen aiheen valintaan vaikutti sen merkityksellisyys ja tärkeys. Eetti-

syys hoitotyössä on nyky-yhteiskunnassa merkittävä tekijä, jonka avulla pys-

tytään arvioimaan ja kehittämään hoitotyön laadullisuutta. Vastaavaa

tutkimusta ei ole aiemmin tehty, joten sen vaikutus työelämälle ja laadun ke-

hittämiselle on mahdollinen.

Tutkimus tehtiin pääasiassa kvantitatiivisin menetelmin, käyttäen itse raken-

nettua ja testattua mittaria. Kyselylomake sisälsi sekä skaaloihin perustuvia

monivalintakysymyksiä, että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen kohderyh-

mänä oli kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhdeksän suljettua osastoa.

Kyselyyn saivat osallistua kaikki hoitohenkilökuntaan kuuluvat.
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2 TAHDOSTA RIIPPUMATON HOITO

Tahdosta riippumattoman hoidon etiikan pohdinnan edellytyksenä on keskei-

simpien käsitteiden ja aiheeseen liittyvien lakien ja asetusten tarkastelu. Vasta

tämän jälkeen voidaan pohtia eettisyyttä hoitotyössä, tahdosta riippumatto-

massa hoidossa ja pakkotoimissa.

2.1 Määritelmät

Tässä työssä käytetään terveydenhuollosta puhuttaessa erinäisiä käsitteitä.

Sanaa ”potilas” käytetään tarkoittaen sekä potilasta että asiakasta. Hoitotyö

käsittää yleisesti terveydenhuollossa tehtävää työtä tietyn ammattikoulutuk-

sen pohjalta, jonka tavoitteena on asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edis-

täminen (Kalkas & Sarvimäki 2000, 34). Hoitotyöntekijä ja hoitaja käsitteitä

käytetään tässä kuvastamaan samaa asiaa, eli sairaanhoitajia, terveydenhoita-

jia, perushoitajia, lähihoitajia, mielenterveyshoitajia, kätilöitä sekä ensihoitajia,

ja heidän tekemäänsä työtä kuvataan hoitotyö -käsitteellä.

Käsitteellä ”tahdosta riippumaton hoito” tarkoitetaan laajassa mittakaavassa

tapahtuvaa potilaan tahdon vastaista hoitoa. Tällaisia ovat muun muassa poti-

laan määrääminen hoitoon vasten hänen omaa tahtoaan ja kokonaisvaltainen

hoito, mikä potilaalle täten annetaan huomioimatta tai kysymättä hänen omaa

mielipidettään. Tahdosta riippumaton hoito koostuu erilaisista tahdosta riip-

pumattomista hoitotoimenpiteistä, pakkotoimista, joilla tarkoitetaan kaikkia

niitä yksittäisiä hoitotoimenpiteitä, joita suoritetaan vasten potilaan tahtoa tai

potilaan mielipidettä kysymättä. Näitä ovat esimerkiksi eristäminen, fyysisen

vapauden rajoittaminen, pakkolääkitseminen, tupakoinnin rajoittaminen jne.

Usein arkikielessä, sekä alan kirjallisuudessa, käytetään sanaa ”pakkohoito”

kuvastamaan edellä mainittuja hoitoja, mutta pakkohoito-termin käyttöä on



6

vähennetty, koska sitä pidetään yleisesti negatiivisena käsitteenä. Muita käy-

tössä olevia termejä, jotka yhdistetään tahdosta riippumattomaan hoitoon,

ovat muun muassa vastentahtoinen hoito, rajaava hoito ja pidättävä hoitopää-

tös, joista viimeisimmällä käsitetään tahdosta riippumattomaan hoitoon mää-

rääminen.

Pakkotoimia ja potilaan rajoittamista voidaan käyttää ainoastaan sairaalahoi-

dossa ja potilaille, jotka ovat määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Vapaaehtoisesti hoidossa olevalle eivät pakkotoimet ole mahdollisia. Tahdos-

ta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito on siis mielenterveyslain (1991)

mahdollistamaa hoitoa, jossa potilaan omaa tahtoa ei huomioida tai huomioi-

daan vain osittain hoitoon liittyvissä asioissa. (Ukonmaanaho 2006, 13.)

2.2 Lainsäädäntö

Perustuslaki sanoo: ”Jokaisella ihmisellä on oikeus elämään sekä henkilökoh-

taiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen…” (L 731/99, 7 §).

Perustuslaissa siis näkyy vahvasti jokaisen ihmisen oikeus omaan elämään ja

oman elämän koskemattomuuteen. Tahdosta riippumaton hoito on vahvasti

ristiriidassa tämän lain periaatteen kanssa. Perustuslaki kuitenkin antaa mah-

dollisuuden poikkeuksille: ”…Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa

puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä pe-

rustetta...”(Mts, 7 §). Eli perustuslaki antaa mahdollisuuden puuttua henkilö-

kohtaiseen koskemattomuuteen jos siitä on erikseen laadittu laillisesti

hyväksytty peruste.

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (L 785/1992, 6 §) sanotaan, että:

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kiel-
täytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien
mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteel-
lisesti hyväksyttävällä tavalla.
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Tämä laki vahvistaa potilaan autonomisuutta. Itsemääräämiseen liittyy

kuitenkin useita ongelmallisia tilanteita, joissa potilaan oikeutta päättää

omasta hoidosta täytyy puntaroida laajemmassa mittakaavassa. Tällöin

autonomian absoluuttinen kunnioitus ei tule aina kysymykseen. Näitä

tilanteita ovat muun muassa potilaan halu tehdä itsemurha, lapsipotilaat tai

mielenterveydeltään sairaat potilaat. (Fletcher ym. 1995, 35-36.) Vaikka

joudutaankin tilanteisiin joissa potilaan itsemäärämisoikeutta rajoitetaan,

tulee senkin jälkeen miettiä muita vaihtoehtoehtoja potilaan kanssa,

yhteisymmärryksessä.

Mielenterveyslaki (L 1116/90, 8 §) antaa mahdollisuuden tehdä päätöksiä,

joissa potilaan mielipiteitä ei tarvitse ottaa huomioon ja henkilökohtaista

vapautta sekä oikeutta oman elämän koskemattomuuteen voidaan rajoittaa:

Henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumattomaan hoitoon vain:
1)jos hänen todetaan olevan mielisairas;

2)jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon
toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan
tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka
muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja

3)jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai
ovat riittämättömiä.

Alaikäinen voidaan määrätä tahdosta riippumatta psykiatriseen hoitoon
myös, jos hän on vakavan mielenterveydenhäiriön vuoksi hoidon
tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti
pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen
terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä ja
turvallisuutta ja jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu
käytettäviksi.

Alle 18-vuotiaiden osalta mielisairausdiagnoosia on tarkennettu siten, että

alaikäisillä myös vakava mielenterveydenhäiriö voi olla tahdosta



8

riippumattoman hoidon edellytyksenä. Tämä mahdollistaa alaikäisten

tahdosta riippumattomaan hoitoon pääsyn kevyemmin perustein ja

tapauksissa, joissa aikuisia ei voida hoitoon määrätä. Syy on psykiatrisen

diagnostiikan eroista eri kehitysvaiheissa ja ikäkausissa, eli nuorilla voidaan

vaikuttaa vielä sellaisiin sairauksiin, joihin aikuisille ei hoitomuotoja enää ole

olemassa. Nuorille tällöin on kyseessä toimenpide, jolla pyritään saamaan

henkeä uhkaava tilanne hallintaan ja ikää vastaava kehitys käyntiin, pakon

keinoin. (Pylkkänen 2005, 2103.)

Potilaan perusoikeuksia voidaan rajoittaa tahdosta riippumattoman hoidon ja

tutkimuksen aikana mielenterveyslaissa erikseen määrätyin perustein. Potilas-

ta voidaan rajoittaa jos sairauden hoito, potilaan tai muun henkilön turvalli-

suus vaarantuu. Toimenpiteet on suoritettava mahdollisimman turvallisesti ja

potilaan ihmisarvoa kunnioittaen. Mielenterveyslaki antaa mahdollisuuden

muun muassa lääkitä potilasta vasten hänen tahtoaan, mikäli lääkitsemisellä

pystytään ehkäisemään potilaan tai muun henkilön terveyden tai turvallisuu-

den vakavaa vaarantumista. (L 21.12.2001/1423 § 22a ; L 21.12.2001/1423 §

22b.)

Potilaan fyysisestä rajoittamisesta on myös säädetty laissa. Laki sallii tietyissä

tilanteissa potilaan liikkumisen rajoittamisen, ja hoitopaikasta karanneen poti-

laan takaisin hakemisen (L 21.12.2001/1423 § 22d), sekä eristämisen (L

21.12.2001/1423 § 22 e):

”Potilas saadaan vastoin tahtoaan eristää muista potilaista:

1) jos hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti
vahingoittaisi itseään tai muita,

2) jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden potilaiden
hoitoa tai vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti
vahingoittaa  omaisuutta merkittävästi, taikka
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3) jos potilaan eristäminen on välttämätöntä muusta erittäin painavasta
hoidollisesta syystä.

…hoitohenkilökuntaan kuuluva saa käyttää potilaan kiinnipitämiseen
tämän eristämiseksi välttämättömiä voimakeinoja.”

Potilasta voidaan pitää kiinni muistakin syistä, jos se on välttämätöntä. Kiin-

nisitominen eristyksissä tai kiinnipidossa esimerkiksi vyöllä on sallittua jos

muut keinot ovat riittämättömiä. Fyysisestä rajoittamisesta määrää lääkäri,

mutta kiireellisissä tapauksissa eristämisen tai sitomisen saa suorittaa myös

hoitaja. (Mts, § 22 e.) Mielenterveyslaki määrää myös muista pakkotoimista,

joita ovat muun muassa potilaan tavaroiden tarkastus ja yhteydenpidon rajoi-

tukset (Ks. liite 2).

3 EETTISYYS MIELENTERVEYSHOITOTYÖSSÄ

Mielenterveystyöllä käsitetään muun muassa henkilön psyykkisen hyvin-

voinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä. Toisaalta se

on myös mielenterveydenhäiriöiden ja mielisairauksien ehkäisemistä, lievit-

tämistä ja parantamista. (L 14.12.1990/1116 § 1.)

Mielenterveyshoitotyö on yleisesti koettu erittäin ongelmalliseksi alueeksi

eettisesti katsottuna, kuten Välimäen kirjoituksessa esitettynä Latvala (1998) ja

Välimäki (1998) toteavat (Välimäki 2003c, 215). Keskeisimmäksi ongelmaksi

on katsottu tahdosta riippumaton hoito ja siihen johtavat syyt, eli mielen häi-

riöt ja mielisairaudet. Mielenhäiriöiden on usein katsottu johtavan tilanteisiin,

joissa potilas ei ole kykeneväinen ajattelemaan omaa etuaan, ja saattaa olla

haitaksi omalle tai muiden terveydelle. (Mts. 215)
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Psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli vuonna 2005 yhteensä 32 054 potilas-

ta ja heistä miehiä ja naisia oli saman verran. Potilaista 11 321 tuli tahdosta

riippumattomalla lähetteellä. Näitä hoitojaksoja oli 26 prosenttia kaikista psy-

kiatrian erikoisalan laitoshoidon hoitojaksoista. (Kontio & Pelanteri 2006.)

3.1. Paternalismi hoitotyössä

Hoitotyön etiikassa käsitellään hyvän ja pahan, oikean ja väärän kysymyksiä

hoitotyössä (Leino-Kilpi 2003a, 19). Terveydenhuollon etiikka on pitkälti nor-

matiivista, eli siinä pyritään luomaan mahdollisimman yleispäteviä säännök-

siä (Ryynänen & Myllykangas 2000, 10). Normatiivisessa etiikassa pyritään

ratkaisemaan eettisiä hoito-ongelmia sekä soveltamaan eettisiä periaatteita

hoitotyöhön. Hoitotyön etiikassa on myös piirteitä deskriptiivisestä etiikasta,

eli siinä tutkitaan moraalista todellisuutta hoitotyössä kuten asenteita, eettistä

ajattelua, päätöksentekoa, koettuja konflikteja ja moraalista kehitystä. Hoi-

toetiikan lauseita voidaan analysoida metaetiikan keinoin. (Kalkas & Sarvi-

mäki 2000, 34.)

Hoitotyössä on nähtävissä paljon erilaisia käytäntöjä, jotka ovat jääneet tavak-

si vuosien saatossa eikä niille välttämättä löydy enää selkeitä perusteita (Vä-

limäki 2003, 10-11a). Terveydenhuollon nykyiset eettiset kriteerit johtuvat

pitkälti siitä, että normien muodostuminen yhteiskunnassa ei ole pysynyt

mukana tekniikan ja maailman kehityksessä (Ryynänen & Myllykangas 2000,

20).

Hoitotyön eettisyyden pohtiminen on aiheellista, koska ihmisen asettauduttua

potilaan rooliin, syntyy terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaan/asiakkaan

välille suhde, jossa ”vahvemmalla” on valtaa ”heikommasta” (Leino-Kilpi

2003a, 19). Tämä johtaa siihen, että potilaiden kanssa työskennellessä joudu-

taan pohtimaan paternalismin oikeutusta. Paternalismilla tarkoitetaan jonkun
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ihmisen hyväksi toimimista siten, että ei kysytä tämän suostumusta tai jopa

toimitaan tämän mielipiteen vastaisesti. (Fletcher, Holt, Brazier & Harris 1995,

35, 37-38.) Paternalistisessa suhteessa toinen osapuolesta on sananmukaisesti

”vanhempi” ja toinen ”lapsi” (pater = isä). Vaikka paternalismilla pyritään

hyvään, ei se ole oikeutettua, jos molemmat ovat kykeneviä vastuulliseen pää-

töksentekoon. Paternalismin lähtökohdat ovat siis hyvää tarkoittavia ja se si-

sältää perusajatuksen, että alan ammattilainen tietää yleensä ammattinsa

asioista enemmän kuin asiakas. Tässä ajattelumallissa tulisi kuitenkin olla va-

rovainen, sillä myös asiakas voi olla alan asiantuntija ja terveydentilaa ajatel-

len onkin usein oman tilansa asiantuntija. (Mts. 38; Leino-Kilpi 2003b, 96;

Bartter 2001, 5-8.)

Paternalismi on melko ongelmallinen ilmiö hoitotyössä, muttei  kuitenkaan

ole oikeutettua sanoa, etteikö paternalismi kuuluisi ollenkaan hoitotyöhön.

On tiettyjä tilanteita, joissa sitä voidaan käyttää ja joskus potilaat sitä jopa vaa-

tivat; He ikään kuin heittäytyvät asiantuntevan ammattilaisen päätösten ar-

moille. Kuitenkin paternalismi tulisi olla näissä harvoissa tilanteissa

tiedostettua toimintaa, eikä sitä tulisi esiintyä vahingossa, kuten se yleensä

näyttäytyy. Itsetutkistelun ja oman toiminnan tarkkailun avulla paternalismin

väärinkäyttöä voisi vähentää, kuten tilanteessa, jossa Bartter (2001) kuvaa

miespotilaan lupautumisen perusterveyden tarkastukseen johtaneen hoitajan

päätelmään tehdä samalla muitakin hoidollisia toimenpiteitä, kun oli kerran

yhteen asiaan luvan jo saanut. (Bartter 2001, 8-9.)

Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat eettisesti vaikeita tilanteita,

joita syntyy kun täytyy valita kahdesta huonosta vaihtoehdosta vähemmän

huono. Lähes aina tilanteet koskettavat useita ammattiryhmiä kerralla, eikä

vain esimerkiksi sairaanhoitajia. Tämän vuoksi ongelmallisia tapauksia tulisi

käsitellä moniammatillisesti. Vaikeimmissakin tapauksissa on löydettävä rat-
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kaisu, ja hyvän ratkaisun aikaan saamiseksi tulee henkilökunnan omata eettis-

tä osaamista. (Fletcher, Holt, Brazier & Harris 1995, 7.)

Sairaanhoitajille löytyy myös omat eettiset ohjeet (sairaanhoitajaliitto 1996),

joissa määritellään etiikkaa ja eettistä käyttäytymistä työn tuomissa tilanteissa.

Käsiteltäviä osa-alueita ovat muun muassa sairaanhoitajan tehtävät, työ ja

ammattitaito, työtoverit, yhteiskunta ja ammattikunta. Keskeisenä aiheena on

potilas ja potilaan kohtaaminen sekä eettisyys vaativassa asiakaslähtöisessä

työssä. Potilaan kanssa toimimisesta on sanottu muun muassa: ”sairaanhoitaja

kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan

huomioon yksilön arvot, vakaumus ja tavat” sekä ”sairaanhoitaja kunnioittaa

potilaan itsemääräämisoikeutta, ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia osallis-

tua omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon”. (Ks. liite 1)

3.2 Mielenterveystyön eettiset ongelmat yhteiskunnan näkökul-

masta

Suomessa tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen on terveyden-

huollon sisäinen asia kun taas joissakin valtioissa kyse on puhtaasti juridisesta

asiasta ja siitä päätetään oikeudessa. Kummatkin systeemit ovat saaneet yhtä-

lailla valtavasti kritiikkiä osakseen. Oikeudessa tapahtuvaa päätöstä on arvos-

teltu eettisesti epäoikeudenmukaiseksi, sillä lain asiantuntijoilla ei ole katsottu

olevan pätevyyttä arvioida terveydentilaa ja oikeudessa oleminen on yleisesti

rinnastettu rikokseen, mikä asettaa yksilön epäsuotuisaan asemaan. Tervey-

denhuollossa tapahtuvassa päätöksessä on katsottu taas olevan eettisiä on-

gelmia laillisuuden puolella, sillä psykiatreilta puuttuu juridinen

kompetenssi, mikä saattaisi aiheuttaa vallan väärinkäytön mahdollisuutta po-

tilaan hoitoon määräämisissä. Yhtäläiset pelot ovat eettisyyden kannalta

mahdollisuuksissa joutua perusteettomasti suljetuksi sairaaloihin, mutta toi-

saalta jäädä myös heitteille. (Kaltiala-Heino 1997.)
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Tahdosta riippumattomaan hoitoon suhtautumisessa on kaksi pääsuuntaa,

joissa vapauden puolustajista jyrkimmät ovat sitä mieltä, ettei pakkohoitoa

voi missään tapauksessa hyväksyä ja osa taas hyväksyy sen muiden suojele-

miseksi. Hoidonsaamisoikeuden puolustajille vapautta tärkeämpää on mie-

lenterveyden palauttaminen. Avuton mielisairas jää heidän mielestään

heitteille vapauden puolustamiseen keskityttäessä. (Mts.) Psyykkisesti sairaan

vapauksia puolustavia on kritisoitu eettisestä väärinajattelusta, koska heidän

on katsottu usein ajavan utilitaristisesti yhteiskunnan parasta, eikä potilaan

parasta.

Yhteiskunnan asenteita on myös kuvannut suhtautuminen avohoitoon ja sen

potilaisiin. Useat potilaiden vapauksien puolesta taistelevat ja tahdosta riip-

pumattoman hoidon vastustajat puhuvat asiansa puolesta, mutta tilanne

usein on toinen kuin potilas on muuttamassa samaan asuinyhteisöön. Toinen

huomiota herättävä ja erittäin arveluttava seikka on mielenterveyssektorilla

tapahtuneet suuret varojen leikkaukset. Resursseja on vähennetty huomatta-

vasti ihmisryhmältä, joka ei välttämättä kykene puolustautumaan ja ajamaan

omia etujaan. Tässä yhteiskunnan vastuuta on suuresti peräänkuulutettu. (Vä-

limäki 2003c, 222.)

Mielenterveyslaissa tahdonvastaiseen hoitoon määräämisen kriteereissä koh-

dassa kaksi (2) mainitaan vaarallisuus muita kohtaan. Tämä kohta on muista

kriteereistä poikkeava, sillä edunsaajana on muu kuin itse potilas. Yhteiskunta

katsoo olevansa oikeutettu puuttua potilaan elämään, ennakoivasti, ennen

kuin mitään on tapahtunut. Oletus, että henkilö on kykenemätön noudatta-

maan yhteiskunnan muodostamia lakeja ja, että jotakin tapahtuu, riittää täyt-

tämään tämän kriteerin, mikä saattaa olla yksilön hoitoa ja tilannetta ajatellen

epäeettistä. (Kaltiala-Heino 1997.)
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Läntisissä maissa vapauden rajoittaminen psykiatrisissa hoidoissa on yleisesti

sallittua, vaikkakin monin tavoin lääketieteellisesti ja juridisesti sekä erityi-

sesti eettisesti ongelmallista (Tuori & Kiikkala 37 2004, 3411). Useissa

läntisissäkin maissa on pakkohoidon kriteerinä jo vaarallisuus hoidon

tarpeellisuuden sijasta. Tällöin pelkästään olettamus, että potilas on

vaarallinen muille saattaa riittää tahdosta riippumattomaan hoitopäätökseen,

eikä hoidollista näkökulmaa tarvitse huomioida, jolloin saatetaan törmätä

suureen eettiseen ongelmaan. Kyse ei ole siis enää varsinaisesti pakkohoidosta

vaan yleisen turvallisuuden takaamisesta pakon keinoin, osana

terveydenhuollon toimintaa. Tällöin voidaankin ajatella psykiatrian

perustehtävän, lääketieteellisen hoidon, siirtyvän kohti uutta määritelmää:

pakkokeinojen käyttö yhteiskunnallisin perustein. (Pylkkänen 18-19 2005,

2104.)

3.3 Tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen eettiset on-

gelmat

Ennen päätöstä aloittaa tahdosta riippumaton hoito vaaditaan psykiatrisessa

yksikössä toteutettava maksimissaan neljän vuorokauden mittainen tarkkailu-

jakso sekä vastaavan lääkärin päätös hoidon tarpeellisuudesta. Päätöstä tehtä-

essä tulisi aina arvioida hyöty, joka hoidolla voidaan saavuttaa sekä

mahdolliset haittatekijät. (Korkeila 2006, 2252-2253.) Hoidossa voidaan pitää

enintään kolme kuukautta ilman perusteiden tarkistamista. Potilaalla on myös

oikeus valittaa päätöksestä. (Kalkas & Sarvimäki 2000, 175.)

Tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyy useita ongelmia ja suuri määrä eet-

tisiä kysymyksiä, joita yhteiskunta on esittänyt. Suuri osa kysymyksistä koh-

distuu nimenomaan hoitoon määräämiseen, siinä oikein ja eettisesti

toimimiseen sekä luotettavuuteen. Peruskysymykset kuuluvat: saavutetaanko

pakon keinoin niin suurta hyötyä, että potilaan itsemääräämisoikeutta sekä
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vapautta voidaan loukata, ja millaisten häiriöiden katsotaan aiheuttavan niin

suurta kyvyttömyyttä ajatella, että ei voi tietää omaa parastaan? (Kaltiala-

Heino 1997.)

Suomessa on lain mukaan pakon käyttäminen psykiatrisessa hoidossa perus-

tuttava hoidolliseen näkökulmaan. Mielenterveystyössä tulisi siis hoidettaval-

la olla tietty häiriö tai sairaus, johon pystytään tarjoamaan hoitoa ja näin

käyttämään pakon keinoja. ( Pylkkänen 2005, 2104.) Tämä on hyväksyttävä

poikkeus perustuslaissa, joka mahdollistaa vapauden riiston ja psykiatrin

määräämän tahdosta riippumattoman hoidon (Ks. L 1116/90, 8§). Päätöstä

tekevän psykiatrin tulee pohtia tarkasti, pahentaako potilaan hoitoon toimit-

tamatta jättäminen olennaisesti hänen mielisairauttaan, kuten mielenterveys-

laissa (1116/1990, 8 §) edellytetään. Psykiatri voi liian huolettomasti todeta

tämän ehdon täyttyneeksi. Voiko psykiatri varmasti sanoa, että potilaan mieli-

sairaus pahenee, jos häntä ei tahdosta riippumatta? (Laitinen 1997, 42.) Hänel-

lä voi tietysti olla paljon kokemusta mielenterveyspotilaista ja näin ollen kyky

nähdä, miten sairaus tulee mahdollisesti etenemään.

Psykiatrin harkinnan varassa on myös se, soveltuvatko muut mielenterveys-

palvelut kyseisen potilaan hoitoon vai ovatko ne riittämättömiä (Mielenterve-

yslaki 1116/1990, 8 §). Jorma Laitinen (1997, 42) toteaa, etteivät lainlaatijat ole

varmaankaan tarkoittaneet psykiatrien kokeilevan kaikkia muita mielenterve-

yspalveluja potilaan hoidossa ennen pakkohoitopäätöksen tekemistä, vaan

riittää, että he mielessään käyvät vaihtoehtoja läpi. Tällaisen ajatuskokeeseen

perustuvan päätöksen oikeellisuutta olisi syytä pohtia, vaikka toisaalta ei

varmasti olisi mielekästä eikä eettisesti oikein kierrättää potilasta hoitopaikas-

ta toiseen kokeilumielessä.

Tahdosta riippumatonta hoitopäätöstä voidaan arvioida myös muista moraa-

lifilosofisesti relevanteista näkökulmista. Psykiatri kohtaa hoitopäätöstä teh-
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dessään potilaan sekä auttajana, hoitosuhteen rakentajana sekä terapeuttina,

mutta yhtälailla mielenterveyslakia noudattavana legaalisena päättäjänä ja

lain täyttöön panijana. Tästä kaksoisroolista voi aiheutua ristiriitoja ja eettisiä

ongelmia. Kaksinkertainen päätöstaakka syntyy kun psykiatrin tulisi valita

kahdesta mielekkäästä ja tavoiteltavasta, mutta toisensa poissulkevasta vaih-

toehdosta toinen. Seurauksena voi olla moraalinen ahdistus kumman vaihto-

ehdon hyvänsä valittuaan, etenkin jos vaihtoehdot sattuisivat olemaan lähellä

toisiaan, jolloin poissuljetun vaihtoehdon soveltuvuutta saattaa alkaa jälkikä-

teen arvostaa enemmän. (Laitinen 2002, 552.) Tahdosta riippumattomaan hoi-

toon määrääminen on siis eettisesti ongelmallista ja mahdollisesti raskasta

myös psykiatrien kannalta, eikä vain potilaiden. Eettisiä ongelmia voisi aihe-

uttaa lisäksi epävarmuus rajatapauksissa, jolloin potilas voidaan määrätä tah-

donvastaiseen hoitoon ehkä vain varmuuden vuoksi koska pelätään toisen

vaihtoehdon seurauksia.

3.4 Eettiset ongelmat tahdosta riippumattomassa hoidossa

3.4.1 Pakkotoimet

Pakkotoimi –käsitettä voidaan käyttää laajemminkin kuin mitä mielenterveys-

laissa on tuotu esille. Laissa on mainittuna: psyykkisen/somaattisen sairauden

hoito, liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen, sitominen, kiinnipitä-

minen, omaisuuden haltuunotto, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen,

henkilötarkastus ja yhteydenpidon rajoittaminen. Kalkas & Sarvimäki (2000,

174) puhuvat eräästä pakon muodosta, uhkauspakottamisesta, jolloin potilaal-

la voi olla vapaus valita eri asioiden väliltä, mutta valittavissa olevista vaihto-

ehtoista ei ole yksikään hänelle mieluinen. Potilaalle voidaan antaa myös

näennäinen valinnanvapaus, vaikka todellisuudessa vapautta valita ei ole.

Keskusteltaessa pakkotoimien eettisyydestä, kyse on pohjimmiltaan siitä mi-

ten käsitämme vapauden luonteen ja mielisairauden. Kriittisimmin tahdosta
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riippumattomaan hoitoon suhtautuvat eivät tunnusta mielisairauksien ole-

massaoloa eivätkä vapauden riistoa missään olosuhteissa, paitsi rikosoikeu-

dellisista syistä. Pakkotoimiin voikin liittyä rangaistuksenomaisia piirteitä

silloin kun pyritään kontrolliin mielisairauden hoidon lisäksi tai sen sijasta.

Eettisesti olennainen kysymys on, mihin kaikkeen tahdosta riippumaton hoi-

topäätös, M3, antaa oikeuden. (Kaltiala-Heino, 1997.) Usein pakkotoimen ja

osaston yleisten järjestyssääntöjen raja onkin häilyvä. Yksi esimerkki tästä on

tupakkahuoneen sulkeminen yöksi mikä on monella osastolla tapana. Asiaa

voi katsoa ja perustella monesta eri näkökulmasta:

näin kaikille sallitaan yörauha kun osastolla ei liikuta

jotkut potilaat eivät malttaisi rauhoittua jos mahdollisuus tupakointiin

olisi olemassa

Joidenkin potilaiden mielisairaus vaatii tupakoinnin rajoittamista

terve tupakoitsijakin pystyy nukkumaan läpi yönsä ilman tupakkaa

M3 –päätös ei oikeuta rajoittamaan tupakointia

samalla kielletään myös vapaaehtoisesti hoitoon tulleilta tupakointi jne.

Lain mukaiset yksikkökohtaiset ohjeet helpottavat henkilökunnan työtä vai-

keissa tapauksissa. Selkeät ohjeet jättävätkin vähemmän tilaa inhimillisille

virheille ja potilaiden kohtelu on tasapuolisempaa. Tutkimukset ovat osoitta-

neet kahdenlaisia, toisistaan eriäviä tuloksia hoitajien suhtautumisesta vallit-

seviin käypähoito-ohjeisiin (Mielonen 2006, 42). Yhteiset ohjeistukset

saattaisivat parantaa työyhteisön toimintaa. Yhteistyön toimivuuden on toi-

saalta katsottu olevan merkityksellistä psykiatrisen hoitotyön toiminnassa,

mutta eriäviä mielipiteitäkin on kuten Niskasen (2001, 52) tutkimuksesta sel-

viää. Olisi varmasti hyvä, että hoitajat pohtisivat tilanteita jokaisen yksilön

kohdalla samojen ohjeiden avulla. Kaltiala-Heino (2000, 128) esittää, että jo-

kaista pakkotoimea tulisi tarkastella seuraavien kriteerien kautta:
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Mitä tällä pakkotoimella halutaan saavuttaa?

Voidaanko tavoite todella saavuttaa pakkokeinoin?

Eikö tavoitteeseen todellakaan päästä ilman pakon käyttöä?

Onko tavoite niin tärkeä, että on parempi käyttää pakkoa kuin luopua

tavoitteesta?

Pakkotoimien käyttö vaihtelee alueittain siten, että syyt liittyvät enemmän

”yksiköiden paikallisiin, hallinnollisiin ja organisatorisiin seikkoihin kuin po-

tilasaineistoon tai suoraan potilaan kliiniseen tilaan”(Korkeila 2006, 2254).

Myös henkilökunnan määrällä on vaikutusta siihen miten erilaisia pakkohoi-

totoimenpiteitä käytetään. Näiden seikkojen vuoksi mielenterveyslakia tar-

kennettiin vuonna 2001. Eristämisestä ja leposidehoidosta ei ole tehty

kontrolloituja tutkimuksia, jotka puoltaisivat tai kyseenalaistaisivat menetel-

mien käyttöä vaikka näiden toimien on raportoitu aiheuttaneen vakavia hait-

toja potilaille, jopa kuolemia. (Mts, 2254.) Toisaalta on syytä miettiä mitä

vakavia haittoja tulee potilaille ja henkilökunnalle jos eristyshoitoa vähenne-

tään. Vaikka Kaltiala-Heinon (1997) mukaan pakkotoimien käyttöä voidaan

kritisoida sillä, että vapautta ei saa riistää muista kuin rikosoikeudellisista

syistä, olisi asiaa ehkä käsiteltävä konkreettisemmin, yksittäisen osaston tasol-

la. Äkillisen eristyshoitoa edellyttävän tilanteen oikeutusta ei voi miettiä liian

abstraktisti, vaan joskus on toimittava ajatellen koko osaston parasta yrittäen

taata turvallisuus myös muille potilaille.

3.4.2 Potilaan mielipiteen huomiointi tahdosta riippumattomassa hoidossa

Yksilön näkökulmasta voidaan tahdosta riippumattomalla hoidolla ajatella

vapauden riistoa, joka käsitteenä on lähellä vankeusrangaistusta. Tässä va-

pauden menettäminen on oleellinen rangaistuksen sisältö. (Suutala 2000, 104.)

Psykiatriassa vapauden menettämiseen liittyy kuitenkin lain mukaankin hoi-

dollinen näkökulma, eli se on väline, jolla hoito voidaan saada perille (Pylk-
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känen 2005, 2104).

Kuten aiemmin on jo todettu, niin tahdosta riippumaton hoito on vastoin poti-

laslain tuomaa perussisältöä, sillä potilasta ei hoideta yhteisymmärryksessä

hänen kanssaan, vaan hänen tahtonsa vastaisesti. Ongelmana yhtälailla on,

että hoitoon määrätty ei välttämättä tiedä tai ymmärrä olevansa hoidossa

(Korkeila 2006, 2256). Käsitys avun tarpeesta on usein heikentynyt johtuen

sairaudentunnottomuudesta ja puutteista tuntea omaa tilaansa (Välimäki

2003c, 217). Vaikeutena saattaa myös olla vain riittämätön tiedon antaminen

potilaalle, minkä Hätönen (2005, 55) toteaa ongelmaksi tutkimuksessaan. Poti-

laalla on kuitenkin oikeus hyvään ja oikeaan hoitoon, vaikka hän sitä vastus-

taisi tai ei ymmärrä hyötyvänsä siitä. (Korkeila 2006, 2256.)

Potilaan sairauden luonne ja sen tuoma omien mielipiteiden huomiotta jättä-

minen tahdonvastaisessa hoidossa ja siihen määräämisessä on perustava eet-

tinen ongelma (Välimäki 2003c, 217). Ongelmallisena on pidetty

epävarmuutta siitä mitä potilas ymmärtää annetusta informaatiosta ja miten

hän pystyy soveltamaan sitä omaan tilanteeseensa. Sairaus sinänsä ei tee hän-

tä kyvyttömäksi päätöksentekoon vaan asiat on tarpeen erotella ja pohtia nii-

den perusteella hänen kyvykkyyttään: potilaan kommunikointitaidot,

informaation ymmärtäminen, oman tilanteen arviointi ja oman päätöksen seu-

rauksien ymmärtäminen elämässään. (Kaltiala-Heino 1997.)

”Vakaviakin ruumiillisia sairauksia potevilla on oikeus kieltäytyä hoidosta ja

antaa sairauden edetä, jopa kuolemaan” (mts.). Tällöin saattaa myös päätök-

senteon kyvykkyys olla heikentynyt, joten asiat eivät aina ole yksipuolisia.

Saavathan esimerkiksi syöpää sairastavat ihmiset olla hakeutumatta hoitoon

tai vastaanottamatta hoitoa, eikä heitä pakoteta siihen. Psyykkinen sairaus voi

johtaa kuolemaan, mutta niin voi syöpäkin. Eettinen kysymys onkin tässä yh-

teydessä aiemmin esille tullut, eli ”millaisten häiriötilojen katsotaan olevan
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niin vakavia, että potilas ei ole kykeneväinen ajattelemaan omaa parastaan?”

(Mts.)

Henkilökunnan kannalta pakkotoimien käytön tekee hankalaksi se, että suu-

rin osa psykiatrisista potilaista on passiivisia hoidon vastaanottajia ja tuntevat

olonsa avuttomiksi. Tämä asettaa hoitajat auktoriteettiasemaan ja tilanteeseen,

jossa omaa asemaa helposti käytetään väärin. Tällöin hoitaja tekee päätöksiä

potilaan puolesta kysymättä ensin potilaan mielipidettä asiaan. (Välimäki

2003c, 217-218.) Vaikka potilas onkin hoidossa tahdonvastaisella hoitopäätök-

sellä, se ei tarkoita, että potilas ei pystyisi päättämään mistään hoitoaan kos-

kevasta asiasta hoidon aikana (Korkeila 2006, 2256). Esimerkiksi potilaan

kieltäytyminen lääkehoidosta vedoten lääkkeen sivuoireisiin voidaan nähdä

siten, että potilas ei ole kykeneväinen tekemään vastuullisia päätöksiä omasta

hoidosta. Kuitenkin on oletettavaa että potilaalla itsellään on konkreettisten

kokemusten kautta paras tieto siitä miten lääke hänessä vaikuttaa. Potilaalla

voi olla siis täysin perusteltu syy kieltäytyä hänelle tarjottavasta lääkkeestä,

mutta potilaan kuuleminen tahdosta riippumattomassa hoidossa voi jäädä

vähemmälle verrattuna vapaaehtoisesti hoidossa olevan kuulemiseen. ”Jokai-

nen on oman terveytensä paras vartija, niin ruumiillisen kuin psyykkisen ter-

veyden” (Kaltiala-Heino 1997). Tällaisesta lähtökohdasta olisi huomattavasti

parempi lähteä rakentamaan ajatusta tahdosta riippumattomaan hoitoon sekä

pakkotoimiin ja luottamuksen kehittyminenkin voisi olla parempaa.

”Voidaanko potilasta auttaa ja parantaa hoidolla, jota hän vastustaa ja voi-

daanko ihminen parantaa vasten hänen omaa tahtoaan?”(Kaltiala-Heino

1997). Tästä on pitkälti kyse kun sovelletaan etiikkaa tahdosta riippumatto-

man potilaan hoitotyöhön. Vaikka yleisesti on mietitty ja arvosteltu tahdosta

riippumattoman hoidon toimivuutta, niin tutkimukset eivät osoita, että se oli-

si psykiatriassa teholtaan heikompaa kuin vapaaehtoinen hoito (Korkeila

2006, 2256).
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3.4.3 Pakkotoimien käyttö psykiatrisissa sairaaloissa

Pakkotoimia ei saa kohdistaa vapaaehtoisessa hoidossa oleville potilaille,

vaan henkilön täytyy olla mielenterveyslain mukaisessa tarkkailussa tai tah-

dosta riippumattomassa hoidossa (L 21.12.2001/1423, § 22 a). Jokaisessa psyki-

atrisessa yksikössä täytyy olla myös kirjalliset ohjeet kuinka pakkotoimissa

menetellään (L 21.12.2001/1423, § 22 k). Pakkotoimenpiteiden käyttö psykiatrian

erikoisalalla on mielenterveyslain (L 21.12.2001/1423) perusteella erityisen seu-

rannan ja valvonnan kohteena. Stakes pitää tilastoa pakkotoimien yleisyydestä

psykiatrisessa laitoshoidossa. Lääninhallitukselle ilmoitettavia hoitotoimenpi-

teitä ovat eristys, leposide-eristys, tahdon vastainen injektio-lääkitys ja fyysi-

nen kiinnipitäminen. (Kontio & Pelanteri 2006.) Taulukosta 1 käy ilmi

STAKES:lle ilmoitettujen pakkotoimien määrien kehityksen vuosina 2001-2005

koko maassa. Lukema on pakkotoimien kohteena olleiden potilaiden prosent-

tiosuus kaikista potilaista, joista oli ilmoitettu oliko pakkotoimia käytetty. Suluis-

sa oleva lukema on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin arvo.

TAULUKKO 1. Pakkotoimien käyttö psykiatrisissa sairaaloissa

Vuosi   Eristys%    Leposide%    Tahd. vast. inj.-lääkitys%   Fyysinen kiinnipitämi-
             nen%

2001    8,5 (8,6)       5,3 (7,5)                  3,5 (3,6)                               2,2 (2,3)

2002    7,6 (5,6)       4,5 (4,4)                  3,4 (4,0)                               2,0 (1,3)

2003    8,2 (5,8)       4,4 (4,8)                  3,6 (3,0)                               2,1 (1,4)

2004    7,7 (6,2)       4,2 (5,3)                  3,4 (3,2)                               1,9 (1,2)

2005    8,2 (7,4)       4,2 (5,7)                  3,3 (4,5)                               1,8 (1,3)
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Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutetaan eristystä hiukan muuta maata

vähemmän, leposide-eristystä muita enemmän, tahdonvastaista injektiolääki-

tystä suunnilleen yhtä paljon kuin muuallakin ja fyysistä kiinnipitämistä sel-

keästi muuta maata vähemmän.

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUS-

ONGELMAT

Hoitajat ovat keskeisessä asemassa osana muuta henkilökuntaa pakkotoimien

toteuttamisessa ja heillä on hyvät mahdollisuudet tarkastella tahdosta riip-

pumattoman hoidon oikeutusta ja sen tuloksia. Psykiatrisella alalla työskente-

levillä hoitajilla tulee olla eettistä osaamista ja kykyä tehdä perusteltuja

päätöksiä liittyen tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan vapa-

utta rajoittaviin hoitotoimenpiteisiin. Hoitajat tekevät paljon itsenäisiä päätök-

siä liittyen esimerkiksi potilaiden omaisuuteen, sairaalan ulkopuolisiin

yhteydenpitoihin ja lääkityksen antoon. Hoitajan rooli potilaan ”edunvalvoja-

na” lisää vaatimusta hoitajan eettisestä osaamisesta.

Etiikka on ongelmallinen osa-alue, ja siinä jokainen tekee elämänsä aikana

virheitä. Hoitotyössä korostuu etiikan merkitys, koska siinä virheet vaikutta-

vat suoraan toiseen ihmiseen ja hänen elämäänsä. Tämä tekee hoitotyön etii-

kan tarkastelusta erityisen merkittävää.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

psykiatristen osastojen hoitajien mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon

eettisyydestä. Lisäksi tutkimuksen on tarkoitus olla merkityksellinen hoito-

työtä opiskeleville ja hoitotyötä tekeville, antaen valmiuksia kohdata ja havai-
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ta eettisesti vaikeita sekä ongelmallisia tilanteita, kehittämällä omaa ammat-

tietiikkaa.

Tutkimusongelmat:

1. Onko osastoilla hoitajien mielestä eettisiä ongelmatilanteita?

2. Miten hoitajat tiedostavat etiikan merkityksen psykiatrisessa hoitotyös-

sä?

3. Miten potilaiden oikeutta osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin

kunnioitetaan hoitajien mielestä?

4. Kuinka potilasta voidaan auttaa tahdosta riippumattomalla hoidolla

hoitajien mielestä?

5. Toteutetaanko hoitajien mielestä pakkotoimia oikein perustein?

6. Miten hoitajat voisivat kehittää eettistä osaamistaan omassa työssään?

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivisen, eli määrällisen, sekä kvalitatiivisen, eli laadullisen, tutki-

muksen erotteleminen on usein ongelmallista, joskin monien tutkijoiden mie-

lestä myös tarpeetonta. Ongelmallisuudet johtuvat vallitsevista tutkimusten

määrittelyjen epäselvyyksistä. Esimerkiksi kvalitatiivinen tutkimusmetodi

saatetaan nähdä suppeasti ja yhdistetään vain tiettyihin aineistonkeruutapoi-

hin, kuten ei-numeraalisiin piirteisiin. Kuitenkaan tutkimustapaa ei voida

määritellä pelkästään aineistonkeruumenetelmän perusteella. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 131-132.)
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytettävät tiedot voivat olla jo valmiiksi

kerättyinä esimerkiksi erilaisissa rekistereissä tai tiedot kerätään itse (Heikkilä

2002, 28-29). Aiemmat teoriat ja johtopäätökset ovat siis tärkeitä. Keskeistä on

myös käsitteiden määrittely, aineiston keruu, joka perustuu numeraaliseen

mittaamiseen, sopiva otos, sekä muuttujien esittäminen tilastollisesti käsitel-

tävässä ja analysoitavassa muodossa. (Hirsjärvi ym. 2007, 136.) Kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa pyritään siis mittaamaan joitain ilmiöitä ja niihin

vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tarkasti ja keskeistä on toistettavuus

(Koivula, Suihko & Tyrväinen 2003, 22, 37).

Tutkimusta, jossa tietoa kerätään kyselyin ja haastatteluin, kutsutaan survey-

tutkimukseksi. Survey-tutkimus on kätevä silloin kun halutaan täsmällistä

tietoa ja aineistoa kerätään suurelta määrältä ihmisiä. Survey-tutkimuksessa

tietoa kerätään kyselylomakkeella. (Heikkilä 2002, 19.) Oleellista on kyselyn

standardisointi, eli jokaiselta vastaajalta kerätään tutkimusaineisto täsmälleen

samalla tavalla. Tutkimus kohdistetaan perusjoukkoon, josta muodostetaan

otos, kohdehenkilöt. (Hirsjärvi 2007, 188-189.)

Toteutettava tutkimus päätettiin tehdä survey-muodossa kvantitatiivisen tut-

kimusmetodin pohjalta. Tämä oli kriteereiden ja tavoitteiden kannalta järke-

vin vaihtoehto ja valittu tutkimusmenetelmä mahdollistaa myös ilmiön

mahdollisimman laajan kuvauksen. Tutkimuksen kohdistuessa hoitajien mie-

lipiteisiin tahdosta riippumattoman hoidon eettisyydestä, ja otannan ollessa

kohtuullisen suuri, on analysoinnin kannalta perusteltua käyttää skaaloihin

perustuvia ja avoimia kysymyksiä. Tulosten tarkastelun luotettavuus, selkeys

ja käytännöllisyys paranevat kun tulokset voidaan syöttää excel- sekä SPSS-

ohjelmistoihin ja esittää kuvantavassa muodossa.

Perusjoukon ollessa pienehkö (arviolta 200), tulee otannan olla kattava, joten

otannaksi valittiin kokonaisotanta. Näin vältytään myös otannan valintaan



25

liittyviltä ongelmilta. Perussääntönä voidaan sanoa että tutkimuksen luotetta-

vuus kasvaa otannan kasvaessa. (Valli 2001, 14.) Tarkoituksena on saada 100

vastausta, joten tavoitteeseen pääsy edellyttää noin 50%:n vastausaktiivisuut-

ta.

5.2 Mittarin laadinta

Mikäli halutaan selvittää tutkimuksen kohdehenkilöiden ajatuksia, tuntemuk-

sia, kokemuksia ja uskomuksia ovat kyselylomakkeet ja asenneskaalat sopiva

tutkimusmetodi (Hirsjärvi ym. 2007, 180). Tässä tutkimuksessa käytetään Li-

kertin asteikkoa. Se koostuu väittämistä, jotka koskevat tiettyä tapahtumaa,

asiaa tai ihmistä, ja joihin vastaaja ilmoittaa mielipiteensä ”rasti ruutuun” -

periaatteella. Kysymykset noudattavat neljä portaista asteikkoa, joissa lisäksi

on mahdollisuus vastata kohtaan, en osaa sanoa, jonka numeraalinen arvo on

0. Kysymyksen vastausvaihtoehdot menevät järjestyksessä 1-4, jossa 4 tarkoit-

taa täysin samaa mieltä ja 1 täysin eri mieltä.

Valmista mallia mittarille ei ollut saatavilla, kuten ei aivan vastaavia aiempia

tutkimuksiakaan, joten se tuli rakentaa itse. Keskeisenä ajatuksena oli saada

esille hoitajien mielipiteitä sekä näkemyksiä mahdollisista eettisistä ongelmis-

ta tahdosta riippumattomaan hoitoon ja pakkotoimiin liittyen. Kysely koostuu

alussa olevista perustietoja keräilevistä kysymyksistä, joissa tarkoituksena on

kartoittaa vastaajien taustoja, kuten sukupuolta, ikää, ammattia, työkokemus-

ta ja toimipistettä sekä varsinaisista tutkimusongelmia kartoittavista moniva-

lintaisista (31 kpl) ja avoimista (3 kpl) kysymyksistä. (Liite 3)

Skaaloihin perustuvia kysymyksiä käytetään, jotta voitaisiin saada hoitajien

mielipiteitä esille eettisesti ongelmallisista tilanteista. Kysymysten aihealueet

käsittelivät lähinnä etiikan merkitystä psykiatrisessa hoitotyössä, tahdosta
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riippumattomaan hoitoon määräämisessä ja pakkotoimissa sekä hoitajien ko-

kemuksista eettisesti haastavista ja ongelmallisista tilanteista.

Kysymyksiä ja lomakkeen rakennetta päätettiin ennen käyttöä tarkastella ja

testata käytännössä. Testiryhmään osallistui kymmenen sairaanhoidon opis-

kelijaa ja työelämässä olevaa hoitotyöntekijää, joilla kaikilla on kokemusta

psykiatrisesta hoitotyöstä. Saadun palautteen perusteella oli mahdollista

muokata ja tarkentaa mittaria, sen selkeyttä, luotettavuutta ja toimivuutta.

TAULUKKO 2. Mittarin kysymysasettelu.

Tutkimusongelma Vastaava kysymysnumero

1. Onko osastoilla hoitajien mielestä 3,6,12,13,19,20,
eettisiä ongelmatilanteita? 32

2. Miten hoitajat tiedostavat etiikan 1, 2, 4, 7, 8, 14,
merkityksen psykiatrisessa hoitotyössä? 16, 17

3. Miten potilaiden oikeutta osallistua omaa 21 - 31
hoitoa koskeviin päätöksiin kunnioitetaan
hoitajien mielestä?

4. Miten potilasta voidaan auttaa tahdosta 5, 9, 10, 15
 riippumattomalla hoidolla, hoitajien mielestä?

5. Toteutetaanko hoitajien mielestä pakkotoimia 3, 11, 13
oikein perustein? 18, 21 - 32

6. Miten hoitajat voisivat kehittää eettistä 34
osaamistaan omassa työssään?

6 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

psykiatristen osastojen hoitajien mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon
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eettisyydestä. Lisäksi tutkimuksen on tarkoitus olla merkityksellinen hoito-

työtä opiskeleville ja hoitotyötä tekeville, antaen valmiuksia kohdata ja havai-

ta eettisesti vaikeita sekä ongelmallisia tilanteita, kehittämällä omaa

ammattietiikkaa.

6.1 Kohderyhmä ja vastausaktiivisuus

Kyselylomakkeita lähetettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisille

osastoille yhteensä 225 kappaletta, jotka jakautuivat 9 eri suljetun osaston kes-

ken. Valittuina osastoina toimivat kaikki Juurikkaniemen sairaalan osastot 33,

34, 35, 36, Kangasvuoren sairaalan osastot 37, 38, 39 sekä Sisä-Suomen sairaa-

lan osastot 44 ja 45. Näistä Kangasvuoren osastot ovat akuutteja psykiatrisia

osastoja, ja muut ovat kuntouttavia osastoja. Lomakkeita siis toimitettiin 25

kappaletta/osasto, jonka katsottiin esitietojen perusteella olevan sopiva määrä,

jotta kaikki halukkaat voisivat vastata kyselyyn. Joillakin osastoilla tämä to-

dennäköisesti ylitti henkilöstön määrän.
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TAULUKKO 3. Vastaukset sairaaloittain.

Sairaala Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
JNS 35 38,0

KVS
35 38,0

SSS
16 17,4

Yhteensä 86 93,5

Tiedot puutteellisia 6 6,5
Yhteensä 92 100,0

Vastauksia saapui takaisin kaikkiaan 92 tavoitteen ollessa 100 kappaletta. Vas-

tausprosenttia ei voida arvioida, koska ei tarkkaan tiedetty kuinka monta po-

tentiaalista vastaajaa kullakin osastolla oli. Kuitenkin vastausten lukumäärän

katsottiin olevan riittävän kattava luotettavan tuloksen saamiseksi.

TAULUKKO 4. Vastaukset osastoittain

                 Osasto Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
33 7 7,6
34 11 12,0
35 1 1,1

JNS

36 13 14,1
37 8 8,7
38 9 9,8

KVS

39 18 19,6
44 4 4,3 SSS
45 12 13,0

 Yhteensä 83 90,2
Tiedot puutteellisia 9 9,8
Yhteensä 92 100,0
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Osastojen välillä oli melko paljon vaihtelua vastauksien lukumäärässä.

Enimmillään vastauksia tuli yhdeltä osastolta 18 ja vähimmillään 1. Yksikään

osasto ei kuitenkaan jättänyt osallistumasta kyselyyn, joskin joillain osastoilla

vastanneiden määrä oli selkeästi keskivertoa alempi.

TAULUKKO 5. Vastauksien jakauma ammattinimikkeittäin.

 Ammattinimike Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Opiskelija 5 5,4
 Mielenterveyshoitaja 14 15,2
 Lähi-/perushoitaja 15 16,3
 Sairaanhoitaja 44 47,8
 Osastonhoitaja 5 5,4
 Yhteensä 83 90,2
Tiedot puutteellisia 9 9,8
Yhteensä 92 100,0

Selkeästi suurin ryhmä vastanneista oli sairaanhoitajat, joita vastanneista oli

lähes puolet. Joka kymmenes ei halunnut ilmoittaa ammattiaan. Miehiä vas-

tanneista oli joka neljäs, naisten odotetusti edustaessa enemmistöä vastannei-

den keskuudessa.

6.2 Tulokset tutkimusongelmittain

Tutkimus jakautui kuuteen eri tutkimusongelmaan, joihin eri kysymyksillä on

pyritty saada vastauksia. Tulosten esittelyn selkeyttämiseksi ja loogisuuden

vuoksi vastauksia käsitellään tutkimusongelmittain. Graafiset tulosesittelyt on

havainnollistettu vastausprosenttien mukaisesti.
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6.2.1 Eettiset ongelmatilanteet osastoilla

Suurin osa hoitajista oli sitä mieltä, että potilaan oikeuksista pidetään hyvää

huolta. Väitteeseen ”Osastollasi ei ole loukattu potilaan oikeuksia perusteet-

tomasti” n. kymmenen prosenttia hoitajista kertoi olevansa täysin eri mieltä

tai jokseenkin eri mieltä. Kuitenkin osittain samaa mieltä olevien osuus on

selkeästi suurempi kuin täysin samaa mieltä olevien, kuten kuvio 1 osoittaa.

Kysymyslomakkeessa annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa tarkemmin

ongelmatilanteista avoimen kysymyksen avulla. Tähän kysymykseen tuli pal-

jon erilaisia vastauksia, joista on vaikea löytää yksittäisiä, toistuvasti esiinty-

viä ongelmia. Vastaajat kokivat ongelmiksi mm. potilasvaatteisiin

pukeutumiseen pakottamisen ja pakkolääkitsemisen: ”Potilaan itsemääräämis-

oikeutta rikottu mm. ottamalla omat vaatteet pois käytöstä ilman perusteluja, jotka

liittyisivät potilaan mielisairauteen.” Monet toivat esille joitain tiettyjä ongelmal-

liseksi koettuja tilanteita: ”Eristystilanteessa olen nähnyt käytettävän tilanteeseen

nähden liian vahvaa voimankäyttöä”, ”Pot. suhtaudutaan yliolkaisesti väittämällä

esim. ”on tärkeä asia kesken” kun potilas tulee esittämään asiaansa ja hänen käsketään

odottaa – vaikka pot. ym. näkevät oitis, ettei tilanne ole kuin tavallinen ”lörpöttely-

hetki” kansliassa.”. Henkilökunnan yhteistyön puutteet nähtiin useassa vasta-

uksessa eettiseksi ongelmaksi: ”Ei olla ihan yhtä mieltä toimintalinjoista ja

samantyylisissä tilanteissa toimitaan eri tavoin sekä perustellen asiaa erilailla, anne-

taan henkilökemioiden vaikuttaa toimintaan liikaa.”, ”Lääkäri eri linjoilla hoitajien

kanssa”.
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Täysin samaa mieltä

Osastollasi ei ole loukattu potilaan oikeuksia
perusteettomasti

KUVIO 1. Potilaan oikeuksien loukkaaminen.

Työyhteisöjen sisällä on tulosten mukaan jonkin verran erimielisyyttä pakko-

toimien tarpeellisuudesta. Vastaajista kuitenkin hieman yli puolet oli sitä

mieltä, ettei erimielisyyksiä ole, tai jos on, niin ei merkittävästi. (Kuvio 2.)
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Työyhteisösi sisällä on erimielisyyttä pakkotoimien
tarpeellisuudesta

KUVIO 2. Erimielisyydet työyhteisössä.

Osastojen välisessä mielipidevertailussa syntyi eroja pakkotoimien tarpeelli-

suudesta eri osastojen kesken, joka on havaittavissa kuviossa 3. Suurella osalla

osastoista mielipiteet jakautuivat puoliksi osittain puolesta ja vastaan. Osastol-

la 38 oltiin selkeästi eniten sitä mieltä, että erimielisyyksiä syntyy ja osastoilla

39 ja 45 lukemat taas osoittivat vähäistä ristiriitaisuutta ajatuksissa.
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Työyhteisösi sisällä on erimielisyyttä pakkotoimien
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KUVIO 3. Erimielisyydet työyhteisössä osastoittain.

Vastaajat kokivat, että pakkotoimien käyttöön liittyy eettistä ongelmallisuutta,

mutta tätä asiaa koskevissa väittämissä vastaukset hajaantuivat tasaisesti

”jokseenkin eri mieltä” sekä ”jokseenkin samaa mieltä” vaihtoehtojen kesken

prosentein 36% ja 38%. Yhteensä näihin kohtiin vastasivat siis 74% vastanneis-

ta. Täysin samaa mieltä vastanneista oli 12% ja eri mieltä 6,5%. (Kuvio 4.)
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KUVIO 4. Pakkotoimien käytön eettisyys.
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Osa osastoista on kokenut pakkotoimet ongelmallisemmiksi kuin toiset. Osas-

tot 38 ja 45 pitävät asiaa vaikeampina kuin muut ja osasto 33 myötäilee myös

tätä ajatusta. Muilla osastoilla vastaukset ovat jakautuneet melko tasan puo-

lesta ja vastaan, kuten kuviosta 5 on havaittavissa.

6.2.2 Etiikan merkityksen tiedostaminen hoitohenkilökunnan keskuudessa

Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta, jokainen hoitaja oli sitä mieltä että psykiatri-

sessa hoitotyössä hoitajan tulee omata eettistä osaamista. Samoin lähes kaikki

vastaajat totesivat eettisyyden merkityksen olevan tiedostettua omalla osastol-

laan, ainakin jossain määrin. Vain kolme vastaajaa oli osittain eri mieltä ja

kaksi jättivät tämän kohdan vastaamatta. (Kuviot 6 & 7.)
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KUVIO 6. Eettisen osaamisen tärkeys.
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KUVIO 7. Eettisyyden tiedostaminen osastoilla.

0 10 20 30 40 50 60

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Työssäsi näkyy eettinen osaaminen

KUVIO 8. Eettinen osaaminen omassa työssä.
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KUVIO 9. Etiikan merkitys osaston toiminnassa.

Eettisyys myös näkyy osaston toiminnassa. 27% vastanneista totesivatkin asi-

an olevan täysin näin ja 68,5% jokseenkin eettisyyden näkyvän osaston toi-

minnassa. Aivan täyttä yksimielisyyttä tähän ei kuitenkaan tullut ja mukaan

mahtui myös muutama vastaus, jossa oltiin osittain eri mieltä. Yhteneväisyyt-

tä tähän oli havaittavissa myös eettisyyden näkymisessä omassa työssään. Yli

puolet kyllä vastasivat työssään näkyvän täysin eettinen osaaminen, mutta

43,5% oli vain jokseenkin samaa mieltä. Muutamassa vastauksessa oltiin myös

osittain eri mieltä. Pääsääntöisesti eettisyyden katsottiin joka tapauksessa ole-

van mukana omassa työssä ja osaston toiminnassa. (kuviot 8 & 9.)

6.2.3 Potilaan oikeuksien kunnioittaminen

Potilaiden oikeutta osallistua omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin arvioitiin

pääosin kysymyksillä toteutetaanko pakkotoimia oikein perustein (kuvio 13)

ja toisaalta kartoittamalla onko potilaan oikeuksia loukattu perusteettomasti

(kuvio 14). Vastaukset eivät antaneet suoranaisia vastauksia siitä, kuinka hy-
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vin potilaita kuunnellaan, mutta ne antoivat selkeän suunnan tästä eettisyy-

den ongelmasta ja kokonaistilanteesta. Ne kertoivat myös miten potilaan oi-

keuksia kunnioitetaan yleisesti ja näin ollen selvittää myös kuinka potilasta on

huomioitu hoidossa.

20,5% vastanneista oli sitä mieltä, että oikeuksien loukkaamista on tapahtu-

nut, ainakin jossakin määrin, eli merkittävä osa vastanneista. 70,5% taas kat-

soi, että potilaan oikeuksista ollaan huolehdittu riittävällä tavalla.

Selkeimmäksi ongelmatilanteeksi on katsottu tahdosta riippumattomaan hoi-

toon määrääminen. Tässä tilanteessa on tapahtunut eniten potilaan huomioi-

mattomuutta ja aina se ei mielipiteiden mukaan ole tapahtunut oikein

perustein. Kuitenkin valtaosa mielipiteistä on jakaantunut että toimenpiteet

ovat tapahtuneet oikein perustein tai ainakaan mitään merkittävää väärää ei

ole tapahtunut lain mainitsemissa toimenpiteissä.

Yksi avoimista kysymyksistä käsitteli eettisiä ongelmatilanteita. Tähän kysy-

mykseen vastanneista osa nosti esille potilaan itsemääräämiseen liittyviä on-

gelmia: ”Potilas sanoo, että pärjää kotona tai kykenee ulkoilemaan itsenäisesti, mutta

ei kuitenkaan ole voinut antaa näyttöä siitä, että kykenee hallitsemaan impulssinsa.”.

Tilanteiden ongelmallisuudesta huolimatta, jotkut vastaajista muistuttivat

eettisesti vaativien tilanteiden toteuttamisen olevan osa hoitajan työtä: ”Eristys

ja rajoittamistilanteissa joutuu usein puuttumaan potilaan yksityisyyteen ja itsemää-

räämisoikeuteen rajullakin tavalla, mutta se kuuluu työn luonteeseen.”.

6.2.4 Tahdosta riippumattoman hoidon tarpeellisuus

Yli 90% vastaajista oli sitä mieltä että tahdosta riippumaton hoito on joillekin

potilaille välttämätöntä ja tarpeellista potilaan paranemisen kannalta, kuten

kuviosta 10 on havaittavissa. Ainoastaan yksittäinen vastaus oli tätä vastaan.

Lähestulkoon sama yksimielisyys näkyi myös vastaajien mielipiteissä, että
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potilaita pystytään auttamaan tahdosta riippumattomalla hoidolla (kuvio 11).

Noin 27% ei kuitenkaan ollut täysin kannattanut ajatusta ja olivat vain osittain

samaa mieltä.
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KUVIO 10. Tahdosta riippumattoman hoidon tarpeellisuus.
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KUVIO 11. Tahdosta riippumattoman hoidon hyöty.



40

6.2.5 Eettisyys pakkotoimien toteuttamisessa

Pakkotoimien toteutumista oikein perustein arvioitiin useammalla kysymyk-

sellä. Kuitenkin kartoitus tapahtui pääsääntöisesti kolmen kokonaisuuden

avulla: pakkotoimien määrän arvioinnilla, laissa mainittujen pakkotoimien

toteutumisen arvioinnilla ja jo aiemmin olleen potilaan oikeuksien perusteet-

toman loukkauksen selvittelyllä.

Hoitajat arvioivat pakkotoimien määrien olevan melko sopivia. Vastaukset

jakaantuivat tasaisesti sekä puolesta että vastaan kysyttäessä tulisiko pakko-

toimia käyttää nykyistä vähemmän. Vain hieman suurempi osuus vastanneis-

ta oli sitä mieltä, että pakkotoimien määrää ei tulisi vähentää, eli 46%,

vastanneiden kokonaismäärän ollessa noin 87%. Toisaalta selkeästi suurempi

osuus hoitajista oli myös sitä mieltä, että pakkotoimien määrää ei tarvitsisi

kasvattaakaan. Heidän osuutensa oli 65% vastanneiden kokonaismäärän ol-

lessa 85%.  Molemmissa tapauksissa jätti n. 15 % kyselyyn osallistuneista vas-

taamatta.
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KUVIO 12. Pakkotoimien tarpeellinen määrä.
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Jokaisesta laissa mainitun pakkotoimen eettisyydestä kysyttiin erikseen. Tah-

dosta riippumattomaan hoitoon määrääminen katsottiin yhdeksi pakkotoi-

meksi. Lähes kaikki vastasivat väitteeseen ”Tahdosta riippumattomaan

hoitoon määrätään oikein perustein.” olevan joko täysin samaa mieltä tai jok-

seenkin samaa mieltä. Asiasta kysyttiin tarkemmin myös avoimella kysymyk-

sellä, johon hoitajat vastasivat varsin yksimielisesti. Hoitajat totesivat että

tahdosta riippumattomaan hoitoon tulisi määrätä erityisesti silloin kun on

joko itselleen tai muille vaaraksi:

”Jos on vaarallinen/suicidilaalinen itselle tai muille. Jos voimakkaasti

harhainen tai pelokas potilas ja ei vapaaehtoishoidosta hyödytä. Potilas

tarvitsee selkeät rajat ja rajoitukset, silloin tahdosta riippumaton hoito

paikallaan.”

Esille nostettiin muitakin perusteita hoitoon määräämiseen, kuten hoitomyön-

teisyyden puutteen tai ettei pysty huolehtimaan itsestään. Laissa mainitut pe-

rusteet koettiin yleisesti ottaen hyviksi:

”…Kun hän on sairaudentunnoton ja käyttäytyy siten, että laiminlyö

itsensä hoitamisen ja joutuu sen vuoksi taloudellisiin ym. vaikeuksiin

mm. ihmissuhteissaan. Kun hän ei ymmärrä omaa parastaan.”

Mukaan tosin mahtui muutama vastaus, jossa pakkotoimia kannatettiin jopa

kevyemmin perustein. Näissä kriteereiksi kelpasivat tilanteet, jossa potilas on

ainoastaan vaarallinen itselleen tai muille, huolimatta onko kyse mielisairau-

desta.

Eri pakkotoimien välillä ei syntynyt suuria eroja vastauksissa. Liikkumisva-

pauden rajoittamisessa syntyi pientä hajontaa, kuten myös tahdosta riippu-
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mattomaan hoitoon määräämisessä, mutta muuten vastaajat kokivat pakko-

toimia toteutettavan kohtuullisen oikein perustein. Vertailun ja havainnollis-

tamisen helpottamiseksi eri pakkotoimiin liittyvät mielipiteet on esitetty

samassa kaaviossa, kuviossa 13.
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KUVIO 13. Pakkotoimien toteutuminen lain edellyttämällä tavalla oikein pe-
rustein.
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Viimeisenä tarkastelun kohteena tutkimusongelmassa on yleinen selvitys

mahdollisista tilanteista, joissa potilaiden oikeuksia on loukattu perusteetto-

masti. Tässä on selkeästi hajontaa vastaajien kesken, mutta pääsääntöisesti

vastaajat, 70,5%, ovat sitä mieltä, että potilaan oikeuksista ollaan huolehdittu

riittävästi. 20.5% on osittain tai kokonaan tätä mielipidettä vastaan, eli kuiten-

kin merkittävä osa.
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KUVIO 14. Potilaan oikeuksien loukkaaminen.

6.2.6 Eettisyyden kehittäminen hoitotyössä

Tätä tutkimusongelmaa selvitettiin yhdellä avoimella kysymyksellä: ”Kuinka

kehittäisit osastollasi hoitotyön etiikan osaamista?”. Vastaukset olivat todella

yhdensuuntaisia; 58 hoitajaa vastasi kysymykseen, ja vastaajista 37 halusi lisää

keskusteluja aiheesta. 22 toivoi lisää koulutusta ja 10 vastaajaa työnohjausta:

”Aikaa keskustella ja pohtia asioita ja tilanteita.”, ”Luennot ko. asioista ja avoin kes-

kustelu.” Näiden lisäksi tuotiin esille vain joitain yksittäisiä ehdotuksia, kuten

pitäisi miettiä enemmän millaisia potilaita psykiatrisilla suljetuilla osastoilla

hoidetaan: ”Tälle osastolle ei pitäisi ottaa persoonallisuushäiriöisiä alkoholin väärin-
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käyttäjiä, jotka eivät kuulu erikoissairaanhoidon psykiatriselle osastolle!” Myöskin

peräänkuulutettiin ajatusta laajemmasta yksilöllisestä eettisyyden pohtimises-

ta omassa työssään, esim: ”Hyvä on pohtia myös, voiko etiikan osaaminen olla toi-

mintaa vai onko se puhtaasti ajatuksellista osaamista.”

7 POHDINTA

Tutkimuksemme on valmistunut yhdeksän kuukauden aikana maaliskuusta

2007 marraskuuhun 2007. Keväällä rakensimme tutkimuksemme teoriaperus-

tan. Teorian pohjalta nousi esille selkeät tutkimusongelmat. Aikaisempia vas-

taavia tutkimuksia ei ollut saatavilla, joten tutkimuksen jouduimme

luonnostelemaan sekä mittarin rakentamaan itse. Kyselylomake muotoutui

edellä mainittujen tutkimusongelmien pohjalta. Lomakkeen toimivuutta tes-

tasimme koeryhmällä ja annetun palautteen perusteella teimme tarvittavat

muutokset.

Tutkimuksen toteutukselle haettiin luvat ylihoitajilta, jotka saatuamme, kyse-

lykaavakkeet toimitettiin Sisä-Suomen ja Kangasvuoren osastoille toukokuus-

sa, sekä Juurikkaniemeen elokuussa. Lomakkeet olivat täytettävinä

pääsääntöisesti noin kahden viikon ajan. Syyskuussa aloitimme vastausten

analysoinnin ja tulosten raportoinnin. Haasteita tähän toi melko suuri aineis-

tomäärä, joka aiheutti odotettua suurempaa työtä ja tarkastelua.

7.1 Tulosten luotettavuus

Luotettavuuden tarkastelussa huomioon otettavia tuloksiin vaikuttavia on-

gelmia saattaa olla useita. Tekijöinä saattavat olla muun muassa usein eri ta-
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voin tulkitut kysymykset, suuri kato vastaajien keskuudessa tai vaikkapa

otoksen vinous sukupuolen tai jonkin muun tekijän vuoksi. Näistä voi aiheu-

tua virheellisiä tuloksia, jotka eivät tule välttämättä esille aineistoa käsiteltäes-

sä ja siksi niitä tulisi pohtia erikseen. (Heikkilä 2002, 72.)

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tärkeimpiä asioita ovat mittarin luotettavuus

ja pätevyys. Voidaankin sanoa, että tutkimuksen tulokset on yhtä luotettavia

kuin siinä käytetyt mittarit. Reliaabeliuksella tarkoitetaan toistettavuutta ja

tutkimuksessa sillä käsitetään mittarin ei-sattumanvaraisten tulosten saamis-

ta. Validiuksella haetaan mittarin kykyä mitata sitä mitä kuuluukin mitata.

Molempia, reliaabeliutta ja validiteettia voidaan parantaa tutkimuksessa eri-

näisillä toimenpiteillä. Näitä ovat muun muassa esitestaus, häiriötekijöiden

minimointi, hyvä ohjeistus, kysymysasettelu ja –järjestys sekä niiden määrä.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 213-215.)

Teoriassa paneuduimme asioihin, joita mittarilla oli tarkoituksena mitata. Mit-

tari siis nousi selkeästi teoriasta. Tämä on erittäin keskeinen osa tutkimuksen

validiteetin muodostumista. Lisäksi mitattavat asiat ovat konkreettisesti todet-

tu tutkijoiden osalta työelämän kautta psykiatrisilla suljetuilla osastoilla.

Korrelaatiolla tarkoitetaan kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Tavallisin

tapa ilmaista kahden muuttujan välisiä riippuvuuksia, onkin korrelaatioker-

roin. Järjestysasteikollisten muuttujien korrelaatiota testataan yleensä Spear-

manin korrelaatiokertoimella. (Heikkilä 2002, 90, 92, 203.) Tutkimuksessa

käytimme ns. kysymyspareja, joiden avulla voidaan testata muun muassa tut-

kimuksen luotettavuutta. Osa kysymyksistä siis oli kyselylomakkeessa kahte-

na kappaleena, mutta eri tavoin esitettyinä. SPSS –ohjelman avulla laskettiin

jokaisen kysymysparin välinen korrelaatio Spearmanin korrelaatiokertoimel-

la.
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Yhteensä kysymyspareja oli 10. Jokaisen kysymysparin välinen riippuvuus oli

tilastollisesti erittäin merkittävä. Tämä tarkoittaa, että kysymykset oli aseteltu

ymmärrettäviksi ja vastaajat olivat paneutuneet tutkimukseen osallistumi-

seen. Vahva korrelaatio lisää tulosten luotettavuutta. (Mts. 206.) Jokaisessa

kysymysparissa niin sanottu sig. –arvo oli 0,01. Tämä tarkoittaa käytännössä

sitä, että kysymysparien korrelointi on 99% todennäköisyydellä todenperäistä.

Sattuman mahdollisuus on noin 1%. Korrelaatiokertoimet vaihtelivat eri ky-

symyspareissa välillä 0,278-0,654. Selkeyden vuoksi tuloksissa on graafisesti

esitetty vain toinen kysymyspareista, jota puoltaa myös vastausten vahva sa-

mankaltaisuus kysymyspareissa.

Esitestaus oli tärkeässä roolissa mittarimme toimivuuden arvioinnissa. Sen

avulla pystyimme toteamaan onko mittari ymmärrettävä, toimiva ja looginen

sekä toisaalta myös riittävän helppokäyttöinen. Koehenkilöiksi testaukseen

valitsimme kymmenen psykiatrisella osastolla työskentelevää/työskennellyttä

hoitajaa ja opiskelijaa. Heidän antamiensa vastausten ja palautteen perusteella

muokkasimme mittarin kysymysasettelua jonkin verran sekä tarkensimme

eräitä kysymyksiä, jotta ymmärrettävyys parantuisi ja saisimme tarkalleen

vastaukset haluamiimme kysymyksiin. Myös mittarin mukana tullut ohjeis-

tuskirje tutkimuskyselyn täyttämisestä sai esitestauksen myötä uuden muo-

don.

Lukumääräisesti vastauksia tutkimuskyselyyn tuli hyvin. 92 osallistujaa jäi

vain vähän asetetusta 100 vastaajan tavoitteesta. Hyvään vastausprosenttiin

vaikutti varmasti tutkittu hoitajien myönteisyys tutkimustoimintaa kohtaan

(Mielonen 2006, 41). Aineiston suuren koon vuoksi tulokset ovat luotettavam-

pia, kun sattuman vaikutus on vähäisempi. Kuitenkin eri osastojen väliset erot

osallistujien lukumäärissä vaikuttavat siihen, ettei kaikkien osastojen vastauk-

sista voida vetää kovin yleistäviä johtopäätöksiä kyseisen osaston mielipiteis-

tä. Otimme kokonaisvertailuun mukaan kaikki vastaukset, mutta
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verratessamme eri osastojen välisiä eroja, jätimme pois osasto 35:n, jolta tuli

vain yksi vastaus. Mukaan otettiin kuitenkin osasto 44, jolta tutkimukseen

osallistui vähäiset 4 hoitajaa.

Jotta voitaisiin tuoda esille rehellisiä ja luotettavia tuloksia on tärkeää ilmaista

kaikki mahdolliset virhelähteet (Heikkilä 2002, 72). Suurin mahdollisuus vir-

heiden syntymiselle on ollut tutkimustulosten mekaanisessa syöttövaiheessa

sähköiseen muotoon tietojenkäsittelyohjelmistoon. Virheellisten tulosten vält-

tämiseksi lomakkeet merkittiin asiaankuuluvalla tavalla ja tarkastettiin useaan

otteeseen verraten sähköiseen versioon. Samoin läpi käytiin kaikki tutkimuk-

sissa esille tulleet tulokset ja syntynyt aineisto.

Tulosten luotettavuuteen voi tutkimuksessa vaikuttaa tutkijoiden henkilökoh-

taiset näkemykset. Läpi tutkimuksen olemme pyrkineet huomioimaan ongel-

man pitämällä kiinni objektiivisesta näkökulmasta niin kyselylomakkeen

rakentamisessa kuin tulosten tarkastelussakin. Saatuja tietoja on käsitelty eet-

tisesti oikein. Tietosuojasta ja vastaajien anonyymiydestä kiinnipitämiseksi

vastauksia ovat päässeet näkemään ja käsittelemään ainoastaan tutkijat. Toi-

saalta kyselyyn on osallistuttu nimettömänä, mikä sekin on tukenut yksi-

tyisyyssuojaa. Kyselyvastaukset on pidetty sivullisten ulottumattomissa ja

lukkojen takana, joka on osaltaan estänyt ulkopuolisten mahdollisuutta tar-

kastella tietoja ja toisaalta muuttaa tuloksia. Lomakkeet on hävitetty asiaan

kuuluvalla tavalla tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

7.2 Tulosten tarkastelua

Tuloksien tarkastelussa keskityimme ilmiöiden esille tuomiseen ja tulosten

yleiseen pohdintaan. Aiemman tutkimusaineiston puutteellisuuden johdosta

tämä oli välttämätöntä. Vertailukohtien olemattomuuden vuosi keskeistä oli
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tarkastella ja tuoda selkeästi esille oman tutkimuksen tuloksia ja mahdollisia

johtopäätöksiä.

Yleisesti voidaan todeta, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suljettujen

psykiatristen osastojen hoitajat kokevat, että eettinen osaaminen on oleellinen

osa-alue hoitajan työssä. Tämä näkemys näkyi selkeästi osastosta riippumatta.

Tulos oli odotettavissa oleva. Mielenterveystyössä eettinen osaaminen on nos-

tettu tänä päivänä oleelliseksi osaksi hoitajan työtä ja sen hallitseminen var-

mistaa laadun säilymisen, kuten teoriaosio osoitti. Eettisyys on otettu osaksi

hoitajan arkipäiväistä toimintaa niin yksilö kuin osastotasolla. Kuitenkin vah-

vasti esille myös tuli ajatus oman työskentelyn ja osastotoiminnan kehittämi-

sestä. Eettinen osaaminen on alue, johon tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota

ja kehittää sen näkyvyyttä omassa työssä.

Selkeästi nousi myös esille ongelmallisuus pakkotoimien käytön eettisyydessä

eri osastoilla. Noin puolet vastaajista oli kokenut tilanteen melko vaikeaksi.

Kuitenkaan mikään yksittäinen pakkotoimi ei noussut merkittävästi hoitajien

arvostelun kohteeksi. Toki isossa aineistossa aina löytyy yksittäisiä eriäviä

mielipiteitä. Jossakin määrin liikkumisvapauden rajoittaminen ja tahdosta

riippumattomaan hoitoon määrääminen koettiin vaikeimmiksi osa-alueiksi

pakkotoimista, joskin kaikkien pakkotoimien toteutuksessa koettiin isolla pro-

senttiosuudella olevan ehkä hieman parantamisen varaa. Voidaan kuitenkin

olettaa, että suljettujen osastojen hoitohenkilökuntaa ohjaa pitkälti samat arvot

ja tämä luo hyvän perustan osastojen toiminnalle. Tämä kuitenkaan ei poista

eettistä ongelmallisuutta pakkotoimien toteutuksessa. Hoitajan kaksoisrooli

rajoittajana sekä toisaalta edunvalvojana ja terapeuttina on vaikea ja ristiriitai-

nen tilanne, joka kuitenkin kuuluu hoitajan työnkuvaan, kuten muutamissa

tutkimusvastauksissa muistutettiin. Vaikeat sekä eettisesti ongelmalliset va-

linnat ja päätökset kuuluvat hoitajan arkeen. Ehkä tästä syystä ei mikään yk-

sittäinen pakkotoimi noussut merkityksellisesti ongelmalliseksi.
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Vaikka yleisesti ottaen osallistujat olivat suurelta osin tyytyväisiä nykyiseen

tilanteeseen, löytyi eettisiä ongelmiakin runsaasti. Yhteisistä arvoista huoli-

matta erimielisyyksiä tuntui olevan työyhteisössä pakkotoimien tarpeellisuu-

desta, kolmanneksen vastaajista puoltaessa ongelmaa. Yhteistyön

toimivuuden on osittain katsottu olevan merkityksellistä psykiatrisessa hoito-

työssä, kuten Niskasen tutkimuksessa esitellyssä Välimäen ym. (2000) teok-

sessa on korostettu. Toisaalta samaisessa tutkimuksessa on myös huomioitu

Kivisen (1985) ja Sinervon (1994) tutkimukset, jossa on todettu yhteistyöstä

huolimatta kaiken toiminnan tapahtuvan ammattihierarkian mukaisesti ja

työyhteisöjen normien olevan tiukkoja sekä toiminnan valvottua. (Niskanen

2001, 52.) Tarkasti ei siis voida sanoa onko työyhteisön sisäisillä ristiriidoilla

minkäänlaista suoranaista vaikutusta toimintaan hoitotyössä, esiintyviin eetti-

siin ongelmatilanteisiin tai potilaan oikeuksien loukkaamiseen.

Suhteessa merkittävä osa vastanneista oli myös kokenut, että osastolla on ta-

pahtunut perusteetonta potilaan oikeuksien loukkaamista. Ongelmat tosin

jakaantuivat hyvin erilaisiin asioihin vastaajasta riippuen, eikä yksikään on-

gelma tullut niin useasti esille, että voitaisiin sanoa jonkin tietyn asian aiheut-

tavan muita enemmän eettisiä ongelmatilanteita. Ongelmiksi koettiin mm.

potilasvaatteisiin pakottaminen ja pakkolääkitseminen. Liikkumisvapauden

liiallista rajoittamista myös kritisoitiin. Aiemmissa tutkimuksissa potilaan nä-

kökulmasta ongelmallisiksi on koettu erityisesti riittämätön tiedonsaanti

omista oikeuksista, kuten Hätönen (2005, 55) tutkimuksessaan esittää. Lisäksi

ongelmalliseksi oli koettu muun muassa potilaan kohtaamiseen liittyvät on-

gelmat kuten yksilöllisyyden ja ajan puute sekä epäystävällinen kohtelu (mts.

57).

Pakkotoimien ollessa eettisesti vaikeita toteuttaa, oli odotettavissa mielipiteitä

potilaiden oikeuksien perusteettomista loukkauksista. Kuten teoriassa oli

mainittu niin yksittäisissä rajoittamisissa saattaa ilmetä jopa tahatonta oikeuk-
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sien riistoa, jossa potilaalla saattaa olla näennäinen mahdollisuus vaikuttaa

omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin. Myös pyrittäessä osaston yleisen järjes-

tyksen ylläpitoon saatetaan vaikuttaa liiallisen rajoittavasti sellaisten potilai-

den hoitoon, jotka eivät rajoittamisesta hyödy tai ovat vapaaehtoisessa

hoidossa.

Pakkotoimien määrää on yleisesti arvosteltu yhteiskunnassa, kuten asiaan

viitattiin teoriassa. Puolestapuhujia löytyy tasaisesti molemmilta näkökulmil-

ta eli pakkotoimia katsotaan toteutettavan liikaa tai liian vähän. Sama yhden-

mukaisuus välittyi tutkimuksessamme. Osa hoitajista katsoi tarpeen

pakkotoimia käytettäväksi enemmän ja osa taas vähemmän. Vastauksista suu-

relta osin välittyi tasaisuus eli tilanteeseen oltiin kuitenkin melko tyytyväisiä.

Kuten tuloksista kävi ilmi, suuri osa hoitajista halusi enemmän keskustelua

hoitotyön etiikasta. Monet tahtoivat myös koulutusta aiheesta, eli ilmeisesti

osastoilla ei tarpeeksi keskustella näistä asioista. Aivan kuten vastaajat esitti-

vätkin, voisivat esimerkiksi osastotunnit olla sellaisia paikkoja, missä voisi

avoimesti keskustella työn eettisyyteen liittyvistä asioista. Ulkopuolisen kou-

luttajan avulla voitaisiin taas saada enemmän näkökulmia aiheeseen. Paljon

myös peräänkuulutettiin henkilökohtaista pohdintaa eri eettisiä taitoja vaati-

vissa tilanteissa, ja toisaalta myös kaivattiin keskusteluja pienissä ryhmissä-

kin, esimerkiksi lähityöryhmissä, jotka tukisivat omaa eettistä pohdintaa.

Asioiden selkeyttämiseksi ja oikein toimimiseksi eettisesti haastavissa tilan-

teissa toivottiin entistä tarkempia yhteisiä ohjeistuksia osastoille. Tämä voisi

taata potilaille yhtenäisen, tasavertaisen ja johdonmukaisen hoidon. Lisäksi

jokainen voisi näin kehittää ja tarkastella omaa eettistä toimintaansa hoito-

työssä ja saada vertailukohtia toiminnalleen.

Mielosen (2006, 42) tutkimuksessa on tuotu esille kahta näkökulmaa, joissa on

käsitelty hoitajien perehtyneisyyttä yhteisiin psykiatrian alan käypähoito-
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ohjeisiin. Tulokset ovat ristiriitaisia keskenään. Toisessa on katsottu hoitajien

olevan hyvinkin perehtyneitä ohjeistuksiin ja toisessa on katsottu, jotta yli

puolet eivät tunteneet niitä. Tarkkaan ei voida siis sanoa näiden tutkimusten

pohjalta mikä todellinen tilanne on. Yhtenäisten ohjeisiin perehtymättömyys

saattaa kuitenkin altistaa useille eri toimintamalleille ja rikkoa yhtenäistä toi-

mintaa.

Osastojen väliset erot osoittautuivat lähemmässä tarkastelussa yllättävän pie-

niksi ottaen huomioon, että eri osastoilla hoidetaan hyvin erilaisia potilaita.

Olisi voinut odottaa, että kuntoutus- ja akuuttiosastojen työnkuvien erot ja

asiakaskunnan poikkeavuus toisistaan olisivat vaikuttaneet tuloksiin. Suu-

rimmat erot osastojen välille aiheutui selkeästi kahdesta eri osa-alueesta. Näi-

tä olivat selvitykset työyhteisöjen sisällä olevista erimielisyyksistä

pakkotoimien tarpeellisuudesta sekä pakkotoimien käytön eettisestä ongel-

mallisuudesta. Näissäkään ei tullut mitään valtavia eroja eri osastojen välille,

mutta muutamat osastot erottuivat ottamalla selkeästi vahvemman kannan

ongelmiin muiden ehkä ilmaistessa hieman lievempiä mielipiteitä ongelmien

määrästä. Tasaisuutta vastauksissa saattaa selittää osastojen rajat ylittävä yh-

teinen hoitokulttuuri ja arvomaailma. Toisaalta ajatuksiltaan samankaltaiset

ihmiset saattavat hakeutua samalle alalle töihin, joka osittain voisi selittää vas-

tausten yhdenmukaisuutta.

7.3 Jatkotutkimukset

Opinnäytetyömme määrällisenä tutkimuksena loi yleiskuvan Keski-Suomen

sairaanhoitopiirin tilanteeseen. Aiheesta voi tehdä lisää tutkimuksia eri näkö-

kulmista. Esimerkkinä tästä laadullinen tutkimus, jossa haastateltaisiin joitain

yksittäisiä hoitajia. Mahdollista olisi tehdä myös tarkempi tutkimus pelkäs-

tään yhdelle osastolle. Meidän opinnäytetyömme antaa seuraaville töille hy-

vän pohjan laajan aineistonsa ansiosta.
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Tutkimuksia voisi laajentaa hoitajien mielipiteiden lisäksi myös potilaiden

kokemuksien kartoittamiseen. Olisi hyvä saada määrällistä ja laadullista ver-

tailua potilaiden mielipiteistä ja kokemuksista pakkotoimiin liittyen. Tutki-

muksen avulla voisi tarkemmin paneutua eettisyyden ongelmallisuuteen

tahdosta riippumattomassa hoidossa ja vertailla hoitohenkilökunnan ja asia-

kaskunnan mielipide-eroja, joiden yhdistäminen osaltaan parantaisi hoitotyön

laatua.
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Liite 1

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet

I Sairaanhoitajan tehtävä

Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen
sekä kärsimyksen lievittäminen.

Sairaanhoitaja auttaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja palvelee yksilöi-
tä, perheitä ja yhteisöjä. Ihmisiä hoitaessaan hän pyrkii tukemaan ja lisäämään heidän omia voimavaro-
jaan sekä parantamaan heidän elämänsä laatua.

II Sairaanhoitaja ja potilas

Sairaanhoitaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille potilaille, jotka tarvitsevat hänen hoitoaan.
Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Sairaanhoitaja kohtaa potilaan
arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan huomioon yksilön arvot, vakaumus ja tavat.

Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia osallis-
tua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoitaja pitää salassa potilaan antamat luotta-
mukselliset tiedot ja harkitsee, milloin keskustelee niistä muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Sairaanhoitaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee potilasta ja eläytyy tämän tilantee-
seen. Sairaanhoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäi-
seen luottamukseen.

Sairaanhoitaja toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Hän hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kun-
kin yksilöllisen hoitotarpeen mukaan, riippumatta potilaan terveysongelmasta, kulttuurista, uskonnos-
ta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai
yhteiskunnallisesta asemasta.

III Sairaanhoitajan työ ja ammattitaito

Tekemästään hoitotyöstä sairaanhoitaja vastaa henkilökohtaisesti. Hän arvioi omansa ja muiden päte-
vyyden ottaessaan itselleen tehtäviä ja jakaessaan niitä muille. Ammatissa toimivan sairaanhoitajan
velvollisuutena on jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan.

Samassa hoitoyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yhdessä siitä, että hoitotyön laatu on
mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti.

IV Sairaanhoitaja ja työtoverit

Sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa
ja ammatillisessa kehittymisessä.

Sairaanhoitajat kunnioittavat oman ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta. He pyrkivät
hyvään yhteistyöhön muiden potilaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa.

Sairaanhoitajat valvovat etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan hoitoon osallistuvat
toimi potilasta kohtaan epäeettisesti.

V Sairaanhoitaja ja yhteiskunta
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Sairaanhoitajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja
päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Sairaanhoitaja toimii yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten kanssa ja vahvistaa näiden osallis-
tumista potilaan hoitoon. Hän antaa terveyttä koskevaa tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyjä hoitaa
itseään. Sairaanhoitaja tekee yhteistyötä vapaaehtois-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.

Sairaanhoitajien kansainvälinen työ on ammatillisen tiedon ja taidon vastavuoroista välittämistä sekä
osallistumista kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Sairaanhoitajat kantavat vastuuta ihmiskunnan
terveydellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti sekä edistävät samanarvoi-
suutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta.

VI Sairaanhoitaja ja ammattikunta

Sairaanhoitajakunta huolehtii siitä, että ammattikunnan jäsenet hoitavat arvokkaasti yhteiskunnallisen
tehtävänsä. Ammattikunta tukee jäsentensä moraalista ja eettistä kehitystä sekä valvoo, että sairaanhoi-
tajalla säilyy ihmisläheinen auttamistehtävä.

Sairaanhoitajat vastaavat ammattikuntana jäsentensä hyvinvoinnista. Heidän ammattijärjestönsä toimii
aktiivisesti oikeudenmukaisten sosiaalisten ja taloudellisten työolojen varmistamiseksi jäsenistölle.

Sairaanhoitajakunta vastaa oman alansa asiantuntijuudesta. Sairaanhoitajat huolehtivat ammatin sisäl-
lön syventämisestä, koulutuksen kehittämisestä sekä tieteellisyyden edistämisestä. Sairaanhoitajakun-
nan asiantuntijuuden kasvun tulisi näkyä väestön hyvän olon edistymisenä.

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet hyväksytty Sairaanhoitajaliiton liiton kokouksessa 28.9.1996
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Liite 2

OTTEITA MIELENTERVEYSLAISTA

2 luku Hoito tahdosta riippumatta

8 § Hoitoon määräämisen edellytykset

Henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon vain:

1) jos hänen todetaan olevan mielisairas;

2) jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olen-
naisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuut-
taan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja

3) jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.

Alaikäinen voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon myös, jos hän on
vakavan mielenterveydenhäiriön vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen
olennaisesti pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan
taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta ja jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät
sovellu käytettäviksi. (23.10.1992/954)

Edellä 1 ja 2 momentin nojalla hoidettavana olevan alaikäisen hoito tulee järjestää yksikössä, jolla on
edellytykset ja valmiudet hoitaa häntä. Alaikäistä tulee hoitaa erillään aikuisista, jollei katsota olevan
alaikäisen edun mukaista menetellä toisin. (23.10.1992/954)

9 § Tarkkailuun ottaminen

Sen selvittämiseksi, ovatko edellytykset henkilön hoitoon määräämiseen hänen tahdostaan riippumatta
olemassa, hänet voidaan ottaa tarkkailuun sairaalaan.

Tarkkailuun lähettämistä varten lääkärin on tutkittava potilas ja, jos hän pitää potilaan hoitoon mää-
räämistä välttämättömänä, laadittava hänestä kirjallinen lääkärinlausunto (tarkkailulähete). Tarkkailulä-
hetteen tulee sisältää perusteltu kannanotto siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen
todennäköisesti olemassa.

Potilas voidaan ottaa enintään kolme päivää aikaisemmin tehdyn potilaan tutkimukseen perustuvan
tarkkailulähetteen perusteella tarkkailuun, jos hoitoon määräämisen edellytykset todennäköisesti ovat
olemassa.

10 § Tarkkailu

Viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailuun ottamispäivän jälkeen tarkkailusta vastaavan lääkärin on
annettava tarkkailuun otetusta kirjallinen tarkkailulausunto. Jos tarkkailusta vastaava lääkäri on esteelli-
nen tai estynyt, lausunnon antaa sairaalan muu lääkäri. Tarkkailulausunnon tulee sisältää perusteltu
kannanotto siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta olemassa.

Jos tarkkailuaikana ilmenee, että edellytyksiä tarkkailuun otetun hoitoon määräämiseen ei ole, hänen
pitämisestään tarkkailussa on heti luovuttava ja hänet poistettava sairaalasta hänen sitä halutessaan.
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11 § Kuuleminen ja hoitoon määrääminen

Ennen hoitoon määräämistä on selvitettävä tarkkailuun otetun oma mielipide. Alaikäisen tarkkailuun
otetun vanhemmille, huoltajille sekä henkilölle, jonka hoidossa ja kasvatuksessa alaikäinen on ollut
välittömästi ennen tarkkailuun ottamista, on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla joko
suullisesti tai kirjallisesti kuulluksi.

Päätöksen tarkkailuun otetun määräämisestä hoitoon hänen tahdostaan riippumatta tekee sairaalan
psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri tai, jos hän on esteellinen tai estynyt, muu tehtävään määrät-
ty ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkäri. Päätös on tehtävä tarkkailulähetteen, tarkkailulausunnon ja
sairauskertomuksen perusteella kirjallisesti viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailuun ottamispäivän
jälkeen. Päätöksen tulee sisältää perusteltu kannanotto siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen
tahdosta riippumatta olemassa. Päätös on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä.

Jos hoitoon määrätty on alaikäinen, päätös on heti alistettava [lääninoikeuden] vahvistettavaksi.

12 § Hoidon jatkaminen

Hoitoon määrättyä saadaan 11 §:ssä tarkoitetun päätöksen nojalla pitää hoidossa hänen tahdostaan
riippumatta enintään kolme kuukautta. Jos ennen tämän ajan päättymistä näyttää ilmeiseltä, että hoidon
jatkaminen on välttämätöntä sen jälkeenkin, mutta siitä ei päästä potilaan kanssa yhteisymmärrykseen,
potilaasta on annettava uusi tarkkailulausunto sen selvittämiseksi, ovatko edellytykset hoitoon mää-
räämiseen tahdosta riippumatta edelleen olemassa. Hoidon jatkaminen tai lopettaminen on ratkaistava
11 §:ssä tarkoitetun lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin hoitoa on kestänyt kolme kuukautta.
Päätös, jolla hoitoa jatketaan, on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä ja heti alistettava [lääninoikeu-
den] vahvistettavaksi.

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen nojalla potilasta saadaan pitää hoidossa hänen tahdostaan riip-
pumatta enintään kuusi kuukautta. Tämän jälkeen on 9 ja 10 §:ssä säädetyin tavoin selvitettävä uudel-
leen, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta olemassa.

13 § Omasta tahdostaan hoitoon otetun määrääminen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta

Jos sairaalaan omasta tahdostaan hoitoon otettu haluaa poistua sairaalasta ja se lääkäri, jonka tehtävänä
on päättää potilaan hoidon lopettamisesta, katsoo, että edellytykset potilaan hoitoon määräämiseen
hänen tahdostaan riippumatta ovat olemassa, voidaan potilas ottaa tarkkailuun.

Päätöksen potilaan määräämisestä hoitoon hänen tahdostaan riippumatta tekee 11 §:ssä tarkoitettu
lääkäri tarkkailulausunnon perusteella viimeistään neljäntenä päivänä siitä, kun potilas on ilmoittanut
haluavansa poistua sairaalasta.

Jos hoitoon määrätty on alaikäinen, päätös on heti alistettava [lääninoikeuden] vahvistettavaksi.

14 § Hoidon lopettaminen ja sairaalasta poistaminen

Jos hoitoon määrättyä hoidettaessa käy ilmi, että edellytyksiä hoitoon määräämiseen tahdosta riippu-
matta ei ole, hoito on heti lopetettava ja potilas poistettava sairaalasta hänen sitä halutessaan.
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4 a luku (21.12.2001/1423)

Potilaan perusoikeuksien rajoittaminen tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana

22 a § (21.12.2001/1423) Potilaan määritelmä ja perusoikeuksien rajoitusten yleiset edellytykset

Potilaalla tarkoitetaan tässä luvussa edellä 2–4 luvuissa säädetyllä tavalla tarkkailuun otettua taikka
tutkimukseen tai hoitoon määrättyä henkilöä.

Potilaan itsemääräämisoikeutta ja muita perusoikeuksia saa tämän luvun säännösten nojalla rajoittaa
vain siinä määrin kuin sairauden hoito, hänen turvallisuutensa tai toisen henkilön turvallisuus taikka
muun tässä luvussa säädetyn edun turvaaminen välttämättä vaatii. Toimenpiteet on suoritettava mah-
dollisimman turvallisesti ja potilaan ihmisarvoa kunnioittaen. Itsemääräämisoikeuden rajoitusta valitta-
essa ja mitoitettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä potilaan sairaalassa olon perusteeseen.

Tutkimukseen 3 tai 4 luvun mukaisesti määrätyn itsemääräämisoikeutta ja muita perusoikeuksia saa
rajoittaa tässä luvussa säädetyin edellytyksin, vaikka häntä ei olisi otettu tarkkailuun tai määrätty hoi-
toon. Hänelle saadaan kuitenkin antaa 22 b ja 22 c §:ssä tarkoitettua hoitoa hänen tahdostaan riippumat-
ta vain, jos se on hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi välttämätöntä.

22 b § (21.12.2001/1423) Psyykkisen sairauden hoito

Potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hoitoa toteu-
tettaessa on laadittava hoitosuunnitelma.

Potilaan psyykkisen sairauden hoidossa saadaan hänen tahdostaan riippumatta käyttää vain sellaisia
lääketieteellisesti hyväksyttäviä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, joiden suorittamatta jättäminen vaka-
vasti vaarantaa hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. Psykokirurgisia tai muita potilaan koske-
mattomuuteen vakavasti tai peruuttamattomasti vaikuttavia hoitotoimenpiteitä voidaan tehdä vain
täysi-ikäisen potilaan kirjallisella suostumuksella, jollei kyse ole potilaan henkeä uhkaavan vaaran tor-
jumiseksi välttämättömästä toimenpiteestä.

Potilaan tahdosta riippumatta suoritettavista hoito- ja tutkimustoimenpiteistä päättää häntä hoitava
lääkäri. Hoitava lääkäri päättää myös potilaan kiinnipitämisestä tai sitomisesta hoitotoimenpiteen ajaksi
taikka muusta näihin rinnastettavasta hoidon suorittamisen kannalta välttämättömästä lyhytaikaisesta
rajoitustoimenpiteestä.

22 c § (21.12.2001/1423) Ruumiillisen sairauden hoito

Potilaalla on oikeus ruumiillisen sairautensa hoitoon siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (785/1992) 3 §:ssä säädetään. Sairautta on hoidettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa siten
kuin mainitun lain 6–9 §:ssä säädetään.

Jos potilas, joka ei kykene päättämään hoidostaan, vastustaa ruumiillisen sairautensa hoitoa, hoitoa saa
antaa vain, jos se on tarpeen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Hoidosta päät-
tää potilasta hoitava lääkäri, joka saa myös päättää muista hoidon suorittamisen kannalta välttämättö-
mistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua hoitoa voidaan antaa myös muussa kuin psykiatrista hoitoa antavassa
terveydenhuollon toimintayksikössä. Tällöin hoidosta ja sen suorittamisen kannalta välttämättömistä
lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä päättää potilaan hoidosta tässä yksikössä vastaava lääkäri, jonka
tulee toimia yhteistyössä potilasta psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä hoitavan lääkärin kanssa.

22 d § (21.12.2001/1423) Liikkumisvapauden rajoittaminen

Potilasta saadaan kieltää poistumasta sairaalan alueelta tai tietyn hoitoyksikön tiloista. Jos potilas pois-
tuu sairaalasta ilman lupaa tai luvan saatuaan jää palaamatta sinne, hänet voidaan noutaa sairaalaan.
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Potilaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen saa toimintayksikön hoitohenkilökunta
käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina. Potilaan liikkumisvapau-
den rajoittamisesta hoitoyksikössä päättää häntä hoitava lääkäri.

Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon potilaan sairaalassa olon syy, hä-
nen poistumisestaan aiheutuva vaara hänen tai muiden terveydelle tai turvallisuudelle, käytettävissä
olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.
(13.6.2003/532)

22 e § (21.12.2001/1423) Erityiset rajoitukset

Potilas saadaan vastoin tahtoaan eristää muista potilaista:

1) jos hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita,

2) jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden potilaiden hoitoa tai vakavasti vaarantaa
omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta merkittävästi, taikka

3) jos potilaan eristäminen on välttämätöntä muusta erittäin painavasta hoidollisesta syystä.

Eristetylle potilaalle on annettava soveltuva vaatetus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa hoitohenkilökuntaan kuuluva saa käyttää potilaan kiinni-
pitämiseen tämän eristämiseksi välttämättömiä voimakeinoja. Asiasta on välittömästi ilmoitettava poti-
lasta hoitavalle lääkärille.

Potilasta voidaan pitää kiinni muissakin kuin 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituissa tilanteissa, jos se
hoidollisista syistä on välttämätöntä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa potilas saadaan myös sitoa vyöllä tai muulla
vastaavalla tavalla, jolleivät muut toimenpiteet ole riittäviä.

Potilaan eristämisestä ja sitomisesta päättää potilasta hoitava lääkäri suorittamansa tutkimuksen perus-
teella. Kiireellisissä tapauksissa hoitohenkilökuntaan kuuluva saa väliaikaisesti eristää tai sitoa potilaan,
minkä jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava lääkärille.

22 f § (21.12.2001/1423) Erityisten rajoitusten kesto ja niiden täytäntöönpanon valvonta

Potilaan kiinnipitäminen, eristäminen tai sidottuna pitäminen on lopetettava heti, kun se ei enää ole
välttämätöntä. Potilasta hoitavan lääkärin on arvioitava eristetyn tai sidotun potilaan tila niin usein kuin
tämän terveydentila edellyttää ja päätettävä toimenpiteen jatkamisesta tai lopettamisesta.

Kun potilas on määrätty eristettäväksi tai sidottavaksi, on hänelle samalla määrättävä vastuuhoitaja,
jonka tulee huolehtia siitä, että potilas saa toimenpiteen aikana riittävän hoidon ja huolenpidon ja mah-
dollisuuden keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Sidotun tai alaikäisen potilaan tilaa on jatkuvasti
seurattava siten, että hoitohenkilökunta on näkö- ja kuuloyhteydessä potilaaseen.

Yli 12 tuntia jatkuneesta potilaan eristämisestä ja yli kahdeksan tuntia jatkuneesta potilaan sitomisesta
on viipymättä ilmoitettava potilaan edunvalvojalle tai lailliselle edustajalle.

Lääninhallitukselle on kahden viikon välein toimitettava ilmoitus potilaiden eristämisistä ja sitomisista.
Lääninhallitukselle tehtävässä ilmoituksessa on mainittava potilaan tunnistetiedot, tiedot toimenpiteestä
ja sen syystä sekä toimenpiteen määränneen lääkärin nimi. Lääninhallituksen tulee hävittää potilasta
koskevat tunnistetiedot kahden vuoden kuluttua tietojen saamisesta.
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22 g § (21.12.2001/1423) Omaisuuden haltuunotto

Jos potilaalla on hallussaan päihteitä tai huumausaineiden käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä taik-
ka potilaan tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia aineita tai esineitä, ne saa-
daan ottaa toimintayksikön haltuun. Jos potilas sairaudentilansa vuoksi todennäköisesti hävittäisi
rahansa tai muut maksuvälineensä, ne saadaan ottaa toimintayksikön haltuun. Samoin saadaan ottaa
haltuun muut hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä vakavasti haittaavat aineet ja esineet. Hoidon
päätyttyä haltuun otettu omaisuus on palautettava potilaalle, jollei omaisuuden palauttamisesta tai
hävittämisestä muussa laissa toisin säädetä.

Henkilökuntaan kuuluva saa ottaa 1 momentissa tarkoitetut aineet ja esineet toimintayksikön haltuun.
Asiasta on viipymättä ilmoitettava ylilääkärille tai muulle vastaavalle lääkärille, jonka tulee ratkaista
palautetaanko omaisuus potilaalle jo ennen hoidon päättymistä. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä, mitä
omaisuutta on otettu haltuun sekä haltuunoton syy.

22 h § (21.12.2001/1423) Potilaan omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen

Jos on perusteltua syytä epäillä, että potilaalla on hallussaan 22 g §:ssä tarkoitettuja aineita tai esineitä,
saadaan hänen käytössään olevat tilat tai hänen hallussaan oleva omaisuus tarkastaa.

Jos on perusteltua syytä epäillä, että potilaalle osoitettu kirje tai muu lähetys sisältää 22 g §:ssä tarkoitet-
tuja aineita tai esineitä, saadaan lähetyksen sisältö tarkastaa kirjettä tai muuta luottamuksellista viestiä
lukematta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tarkastamisesta päättää potilasta hoitava lääkäri. Potilaan omai-
suus on tarkastettava kahden laitoksen henkilökuntaan kuuluvan henkilön läsnä ollessa, jollei erityisestä
syystä muuta johdu. Potilaan kirjeen tai muun lähetyksen tarkastaminen on mahdollisuuksien mukaan
tehtävä potilaan läsnä ollessa.

22 i § (21.12.2001/1423) Henkilöntarkastus ja -katsastus

Jos on perusteltua syytä epäillä, että potilaalla on vaatteissaan tai muutoin yllään 22 g §:ssä tarkoitettuja
aineita tai esineitä, hänelle saadaan asian selvittämiseksi toimittaa henkilöntarkastus. Jos on todennäköi-
siä syitä epäillä, että potilas on päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen tai että hänellä on niitä tai 22 g
§:ssä tarkoitettuja aineita tai esineitä kehossaan, hänelle saadaan toimittaa henkilönkatsastus, joka käsit-
tää potilaan ruumiin tarkastamisen, puhalluskokeen, veri-, virtsa- tai sylkinäytteen ottamisen. Näytteen
antamisesta tai kokeen suorittamisesta ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa potilaalle.

Henkilöntarkastuksen tai -katsastuksen toimittamisesta päättää potilaan hoidosta vastaava lääkäri, ja se
on tehtävä toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan kahden terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun ammattihenkilön läsnä ollessa. Henkilönkatsastuksen saa suorit-
taa vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Lääketieteellistä asiantuntemusta vaativan tutkimuksen saa
suorittaa vain lääkäri. Tarkastuksista on tehtävä merkinnät potilasasiakirjoihin.

22 j § (21.12.2001/1423) Yhteydenpidon rajoittaminen

Potilaalla on oikeus pitää yhteyttä sairaalan ulkopuolelle käyttämällä puhelinta, lähettämällä ja vastaan-
ottamalla kirjeitä tai muita luottamuksellisia viestejä ja muita lähetyksiä sekä vastaanottamalla vieraita.

Potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle saadaan rajoittaa, jos yhteydenpidosta on vakavaa haittaa
potilaan hoidolle, kuntoutukselle tai turvallisuudelle tai jos rajoittaminen on välttämätöntä muun henki-
lön yksityiselämän suojaamiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta syystä potilaan lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai
muu siihen rinnastettava viesti saadaan lukea ja pidättää. Potilaan hallussa olevat yhteydenpitoon käy-
tettävät välineet ja laitteet saadaan rajoituksen ajaksi ottaa toimintayksikön haltuun tai niiden käyttöä
saadaan rajoittaa. Pidätetyt kirjeet on säilytettävä erillään potilasasiakirjoista siten, että ne ovat vain
pidättämispäätöksen tekemiseen osallistuvien luettavissa.
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Potilaan ja sairaalan toimintaa valvovien viranomaisten, lainkäyttöviranomaisten ja ihmisoikeuksien
kansainvälisten valvontaelimien välistä kirjeenvaihtoa tai muuta yhteydenpitoa ei saa rajoittaa. Potilaan
yhteydenpitoa oikeusavustajaansa tai sairaalan potilasasiamieheen ei saa rajoittaa.

Sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaavan ylilääkärin tai muun vastaavan lääkärin on tehtävä 2 mo-
mentissa tarkoitetusta yhteydenpidon rajoittamisesta kirjallinen päätös. Ennen päätöksen tekemistä on
potilaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Myös muulle sairaalan tiedossa olevalle asianosaiselle on
mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksessä on mainittava rajoituksen
syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa se
toteutetaan. Rajoitusta koskevan päätöksen tulee olla määräaikainen ja se saa olla voimassa enintään 30
päivää kerrallaan.

22 k § (21.12.2001/1423) Rajoitusten toteuttamista koskevat ohjeet ja rajoituksista pidettävä luettelo

Sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä tulee olla kirjalliset, riittävän yksityiskohtaiset ohjeet
siitä, miten tässä luvussa tarkoitettuja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoituksia toteutetaan.

Tässä luvussa tarkoitettujen itsemääräämisoikeuden rajoitusten käytön seurannan ja valvonnan turvaa-
miseksi on hoitoyksikössä pidettävä erillistä luetteloa rajoituksista. Luetteloon tulee merkitä potilaan
tunnistetiedot, rajoitusta koskevat tiedot sekä rajoituksen määränneen lääkärin ja rajoituksen suorittajien
nimet. Tiedot on poistettava luettelosta kahden vuoden kuluttua merkinnän tekemisestä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun luettelon sisällöstä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella. Potilasasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netussa laissa.
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Liite 3
Tutkimuksen saatekirje

Sosiaali- ja terveysala
Hoitotyön koulutusohjelma

Tutkimus: Hoitajien mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon eetti-
syydestä.

Hyvä hoitotyön ammattilainen!

Teemme opinnäytetyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aiheesta: Hoitaji-
en mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon eettisyydestä. Keräämme
tutkimusaineiston kyselylomakkein Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen
suljetuilta psykiatrisilta osastoilta. Kyselylomake sisältää 31 arvioitavaa väit-
tämää sekä lisäksi 3 avointa kysymystä, joissa voit tuoda esille mielipiteitä ja
esimerkkitilanteita. Lomakkeet täytetään anonyymisti ja käsitellään täysin
luottamuksellisesti. Ne säilytetään ja analysoidaan työyhteisön ulkopuolella ja
analysoinnin jälkeen lomakkeet tuhotaan. Lomakkeet on tehty mahdollisim-
man vaivattomaksi täyttää.

Kyselyssä käytetään termiä ”tahdosta riippumaton hoito”, jolla tarkoitetaan
laajassa mittakaavassa tapahtuvaa potilaan tahdon vastaista hoitoa. Tällaisia
ovat muun muassa potilaan määrääminen hoitoon vasten hänen omaa tahto-
aan ja kokonaisvaltainen hoito mikä potilaalle annetaan huomioimatta tai ky-
symättä hänen omaa mielipidettään. Tahdosta riippumaton hoito koostuu
erilaisista tahdosta riippumattomista hoitotoimenpiteistä, ”pakkotoimista”,
joilla tarkoitetaan kaikkia niitä yksittäisiä hoitotoimenpiteitä, joita suoritetaan
vasten potilaan tahtoa tai potilaan mielipidettä kysymättä. Näitä ovat esimer-
kiksi eristäminen, fyysisen vapauden rajoittaminen, pakkolääkitseminen, tu-
pakoinnin rajoittaminen jne.

Opinnäytetyöllämme haluamme kannustaa mielenterveystyön ammattilaisia
ja alan opiskelijoita pohtimaan hoitotyön etiikkaa sekä kehittämään omaa eet-
tistä osaamistaan.

Toivomme, että paneudut huolellisesti kyselyyn vastaamiseen ja olet näin osa-
na kehittämässä hoitotyötä ja sen laatua.

KIITOS ETUKÄTEEN KIINNOSTUKSESTASI !
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Yhteistyöterveisin:

Sairaanhoitajaopiskelijat

___________________________ _________________________
Lasse Hämäläinen  040-8346038 Markus Reiman  050-3237902

Ohjaavat opettajat
Pirkko Oittinen 0400-391692 JAMK/SOTE
Maarit Jakobsson 040-5187762 JAMK/SOTE
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Liite 4

TIEDONKERUULOMAKE

Taustatiedot
Osasto:
Ammatti:

Ympyröi oikeat vaihtoehdot
Toimi:
vakituinen / määräaikainen / sijaisuus / opiskelija: työsuhteessa /
opiskelija: harjoittelija

Ikä:
20-29    30-39    40-49    50-59    60+

Sukupuoli:
mies nainen

Työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä vuosina:
0- alle 5     5- alle 15      15- alle 25    25- alle 35    35-

Kysely
Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 0-4. Vastausvaihtoehdot rakentuvat
seuraavasti:
1. Täysin eri mieltä
2. Jokseenkin eri mieltä
3. Jokseenkin samaa mieltä
4. Täysin samaa mieltä
0. En osaa sanoa / en pysty vastaamaan

1. Eettinen osaaminen on välttämätöntä psykiatrisella osastolla työskente-
levälle hoitajalle
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä               En osaa sanoa
1 2 3 4 0

2. Osastollasi tiedostetaan eettisyyden merkitys hoitotyössä
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä              En osaa sanoa
1 2 3 4 0

3. Osastollasi ei ole loukattu potilaan oikeuksia perusteettomasti
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä              En osaa sanoa
1 2 3 4 0
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4. Hoitotyön etiikan merkitys näkyy osaston toiminnassa
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä                 En osaa sanoa
1 2 3 4 0

5. Tahdosta riippumaton hoito on joillekin potilaille tarpeellista ja välttä-
mätöntä
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä                  En osaa sanoa
1 2 3 4 0

6. Työyhteisösi sisällä on erimielisyyttä pakkotoimien tarpeellisuudesta
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä                 En osaa sanoa
1 2 3 4 0

7. Hoitajilla tulee olla eettisiin arvoihin perustuvia taitoja psykiatrisessa
hoitotyössä
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä              En osaa sanoa
1 2 3 4 0

8. Käytät työssäsi eettistä osaamista
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä              En osaa sanoa
1 2 3 4 0

9. Potilasta voidaan auttaa tahdosta riippumattomalla hoidolla
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

10. Osa potilaista on välttämätöntä hoitaa tahdosta riippumatta
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

11. Pakkotoimia tulisi käyttää vähemmän
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

12. Pakkotoimien käytössä syntyy eettisiä vaikeita ongelmatilanteita
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

13. Olet ollut osastollasi mukana tilanteessa, jossa potilaan oikeuksia on
loukattu perusteettomasti
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0
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14. Työssäsi näkyy eettinen osaaminen
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

15. Tahdosta riippumattomalla hoidolla voidaan saada aikaan hyviä tulok-
sia
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

16. Osastollasi ymmärretään eettisyyden merkitys hoitotyössä
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

17. Osastollasi toteutetaan hoitotyötä eettisten arvojen pohjalta
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

18. Pakkotoimia tulisi käyttää enemmän
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

19. Pakkotoimien käyttö on eettisesti ongelmallista
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

20. Työyhteisössäsi syntyy ristiriitaisia ajatuksia pakkotoimien tarpeelli-
suudesta
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

Seuraavassa kysymyksiä mielenterveyslaissa mainittuihin pakkotoimiin
liittyen, oman osastosi kohdalla:

21. Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätään mielestäsi oikein perus-
tein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

22. Tahdosta riippumatonta lääkitystä toteutetaan mielestäsi oikein perus-
tein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0
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23. Liikkumisvapautta rajoitetaan mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

24. Potilaita eristetään mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

25. Leposide-eristystä käytetään mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

26. Fyysistä kiinnipitämistä käytetään mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

27. Potilaan omaisuutta otetaan haltuun mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

28. Omaisuutta tarkastetaan mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

29. Yhteydenpitoa rajoitetaan mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

30. Lähetyksiä (postia) tarkastetaan mielestäsi oikein perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0

31. Henkilötarkistusta (taskujen tutkiminen jne.) tehdään mielestäsi oikein
perustein
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä             En osaa sanoa
1 2 3 4 0
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Avoimia kysymyksiä:

32. Milloin mielestäsi on tahdosta riippumaton hoito joillekin potilaille
tarpeellista? Riittääkö kriteeriksi mielisairauden lisäksi pelkästään vaaral-
lisuus muita kohtaan?

33. Esimerkkejä työssäsi kohtaamista eettisistä ongelmatilanteista:

34. Kuinka kehittäisit osastollasi hoitotyön etiikan osaamista?
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Liite 5
Tutkimuskyselyn vastaukset kysymyksittäin

1
Eettinen osaaminen on välttämätöntä psykiatrisella osastolla työskenteleville hoitajille

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 85 92,3913
Jokseenkin samaa mieltä 6 6,521739
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 1 1,086957
Yhteensä 92 100

2
Osastollasi tiedostetaan eettisyyden merkitys hoitotyössä

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 38 41,30435
Jokseenkin samaa mieltä 49 53,26087
Jokseenkin eri mieltä 3 3,26087
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100

3
Osastollasi ei ole loukattu potilaan oikeuksia perusteettomasti

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 32 34,78261
Jokseenkin samaa mieltä 44 47,82609
Jokseenkin eri mieltä 8 8,695652
Täysin eri mieltä 1 1,086957
Yhteensä 85 92,3913
Tiedot puutteellisia 7 7,608696
Yhteensä 92 100

4
Hoitotyön etiikan merkitys näkyy osaston toiminnassa

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 25 27,17391
Jokseenkin samaa mieltä 63 68,47826
Jokseenkin eri mieltä 2 2,173913
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100
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5
Tahdosta riippumaton hoito on joillekkin potilaille tarpeellista ja välttämätöntä

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 85 92,3913
Jokseenkin samaa mieltä 5 5,434783
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 1 1,086957
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100

6
Työyhteisösi sisällä on erimielisyyttä pakkotoimien tarpeellisuudesta

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 3 3,26087
Jokseenkin samaa mieltä 29 31,52174
Jokseenkin eri mieltä 38 41,30435
Täysin eri mieltä 15 16,30435
Yhteensä 85 92,3913
Tiedot puutteellisia 7 7,608696
Yhteensä 92 100

7
Hoitajilla tulee olla eettisiin arvoihin perustuvia taitoja psykiatrisessa hoitotyössä

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 82 89,13043
Jokseenkin samaa mieltä 9 9,782609
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100

8
Käytät työssäsi eettistä osaamista

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 66 71,73913
Jokseenkin samaa mieltä 25 27,17391
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100
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9
Potilasta voidaan auttaa tahdosta riippumattomalla hoidolla

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 78 84,78261
Jokseenkin samaa mieltä 13 14,13043
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100

10
Osa potilaista on välttämätöntä hoitaa tahdosta riippumatta

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 84 91,30435
Jokseenkin samaa mieltä 5 5,434783
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 1 1,086957
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100

11
Pakkotoimia tulisi käyttää vähemmän

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 5 5,434783
Jokseenkin samaa mieltä 32 34,78261
Jokseenkin eri mieltä 34 36,95652
Täysin eri mieltä 9 9,782609
Yhteensä 80 86,95652
Tiedot puutteellisia 12 13,04348
Yhteensä 92 100

12
Pakkotoimien käytössä syntyy eettisiä vaikeita ongelmatilanteita

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 15 16,30435
Jokseenkin samaa mieltä 48 52,17391
Jokseenkin eri mieltä 23 25
Täysin eri mieltä 4 4,347826
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100
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13
Olet ollut osastollasi mukana tilanteessa, jossa potilaan oikeuksia on loukattu perusteetto-
masti

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 4 4,347826
Jokseenkin samaa mieltä 15 16,30435
Jokseenkin eri mieltä 23 25
Täysin eri mieltä 42 45,65217
Yhteensä 84 91,30435
Tiedot puutteellisia 8 8,695652
Yhteensä 92 100

14
Työssäsi näkyy eettinen osaaminen

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 49 53,26087
Jokseenkin samaa mieltä 40 43,47826
Jokseenkin eri mieltä 1 1,086957
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100

15
Tahdosta riippumattomalla hoidolla voidaan saada aikaan hyviä tuloksia

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 63 68,47826
Jokseenkin samaa mieltä 25 27,17391
Jokseenkin eri mieltä 1 1,086957
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 89 96,73913
Tiedot puutteellisia 3 3,26087
Yhteensä 92 100

16
Osastollasi ymmärretään eettisyyden merkitys hoitotyössä

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 37 40,21739
Jokseenkin samaa mieltä 50 54,34783
Jokseenkin eri mieltä 3 3,26087
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100
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17
Osastollasi toteutetaan hoitotyötä eettisten arvojen pohjalta

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 36 39,13043
Jokseenkin samaa mieltä 53 57,6087
Jokseenkin eri mieltä 2 2,173913
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100

18
Pakkotoimia tulisi käyttää enemmän

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 1 1,086957
Jokseenkin samaa mieltä 17 18,47826
Jokseenkin eri mieltä 43 46,73913
Täysin eri mieltä 17 18,47826
Yhteensä 78 84,78261
Tiedot puutteellisia 14 15,21739
Yhteensä 92 100

19
Pakkotoimien käyttö on eettisesti ongelmallista

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 11 11,95652
Jokseenkin samaa mieltä 35 38,04348
Jokseenkin eri mieltä 33 35,86957
Täysin eri mieltä 6 6,521739
Yhteensä 85 92,3913
Tiedot puutteellisia 7 7,608696
Yhteensä 92 100

20
Työyhteisössäsi syntyy ristiriitaisia ajatuksia pakkotoimien tarpeellisuudesta

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 7 7,608696
Jokseenkin samaa mieltä 32 34,78261
Jokseenkin eri mieltä 42 45,65217
Täysin eri mieltä 6 6,521739
Yhteensä 87 94,56522
Tiedot puutteellisia 5 5,434783
Yhteensä 92 100
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21
Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätään mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 50 54,34783
Jokseenkin samaa mieltä 32 34,78261
Jokseenkin eri mieltä 8 8,695652
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100

22
Tahdosta riippumatonta lääkitystä toteutetaan mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 45 48,91304
Jokseenkin samaa mieltä 43 46,73913
Jokseenkin eri mieltä 2 2,173913
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100

23
Liikkumisvapautta rajoitetaan mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 32 34,78261
Jokseenkin samaa mieltä 48 52,17391
Jokseenkin eri mieltä 9 9,782609
Täysin eri mieltä 2 2,173913
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100

24
Potilasta eristetään mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 51 55,43478
Jokseenkin samaa mieltä 34 36,95652
Jokseenkin eri mieltä 2 2,173913
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 87 94,56522
Tiedot puutteellisia 5 5,434783
Yhteensä 92 100
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25
Leposide-eristystä käytetään mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 60 65,21739
Jokseenkin samaa mieltä 25 27,17391
Jokseenkin eri mieltä 1 1,086957
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 86 93,47826
Tiedot puutteellisia 6 6,521739
Yhteensä 92 100

26
Fyysistä kiinnipitämistä käytetään mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 56 60,86957
Jokseenkin samaa mieltä 29 31,52174
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 85 92,3913
Tiedot puutteellisia 7 7,608696
Yhteensä 92 100

27
Potilaan omaisuutta otetaan haltuun mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 47 51,08696
Jokseenkin samaa mieltä 42 45,65217
Jokseenkin eri mieltä 1 1,086957
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 90 97,82609
Tiedot puutteellisia 2 2,173913
Yhteensä 92 100

28
Omaisuutta tarkastetaan mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 65 70,65217
Jokseenkin samaa mieltä 26 28,26087
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100
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29
Yhteydenpitoa rajoitetaan mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 46 50
Jokseenkin samaa mieltä 42 45,65217
Jokseenkin eri mieltä 3 3,26087
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 91 98,91304
Tiedot puutteellisia 1 1,086957
Yhteensä 92 100

30
Lähetyksiä (postia) tarkastetaan mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 42 45,65217
Jokseenkin samaa mieltä 28 30,43478
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 70 76,08696
Tiedot puutteellisia 22 23,91304
Yhteensä 92 100

31
Henkilötarkastusta (taskujen tutkiminen jne.) tehdään mielestäsi oikein perustein

Vastausten määrä Vastaukset prosentteina
Täysin samaa mieltä 59 64,13043
Jokseenkin samaa mieltä 28 30,43478
Jokseenkin eri mieltä 0 0
Täysin eri mieltä 0 0
Yhteensä 87 94,56522
Tiedot puutteellisia 5 5,434783
Yhteensä 92 100


